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Dnvid Pietersz. de Vries. Geb. omstreeks i592 -

Gaf in 1655 eene beschrijving zijner reizen uit. Vooral die naar Amerika (Nieuw Nederland)

is merkwaardig.

Op het Journael van David Pietersz. de Vries.

Dewijl ghy Oost en West, het Noorden, en

[het Zuyden

Hebt met u Kiel Bezeylt, in alle Zee en

[Strandt,

En alle Landen kent, gelyck u Vaderlandt,

En alle dingh beschrijft van Landen en van

[Luyden,

Soo dunekt my, kan u lof niet in mijn versjes

[perek,

Of eenen Menschen Tongh of pen besloten

[wesen,

Maer nademael u werek en ghy moet zijn

[gepresen,

De wereldt prijse u, sigh selven prijse ’t werek.

cl vin. (6). Hendrik Bruno.

Tot den Zee-Man in ’t Generael.

Ghy stoute kloecke Zeeman, die door de

[woeste Baren

Soo wijd’ end’ breede reyst uyt ’t soete

[Nederlandt,

’t Zy Oost, West, Zuyd’ oft Noord', om
[Gout of winst gact varen,

Besoedelt uwe eer doch nimmermeer met

[schandt.

Al zijt ghij verr’ van Huis, denekt Godt die is

[daar mede,

Dat Menschen niet en sien, siet Godes Ooge wel.

Die u niet en misdoet, laat varen voort met

[vrede,

Maer die u tastet aen, wilt tasten aen sijn vel

:

Zijt ghy van Gods gericht, als uytgesonden

[Boden,

Wie dat ghy quaet siet doen, en laet niet

[wesen vry:

Vernielt
(

t komt u toe) de Roovers wegh

[gevloden

;

Want die de boose spaert, den vromen quaet

cl vn r. (8).
[
doet hy.



2 1Ó55- M. A. DE RUVTER NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE.

M . A. de Ruyter met een eskader naar de Middellandsehe Zee tot tuchtiging

der zeeroovers (18 Juli 1655—2 Mei 1656).

Vele Christenslaven werden verlost en een verdrag met Salee kwam tot stand.

Op de Ruyter’s tocht tegen de Turksche Zeeroovers.

Die de zee soo vaeck ontfeylen. Schricken voor d’Hollandsche zeylen

En roven schatten in haer nest: En schuwen Ruyter als de pest.

CXUX. 42S.

Overwinning der Venetianen op de Turken in de Dardanellen. 26 Juni 1656.

Van de Hollajutsche schepen aan de zijde der Vejietianen verbrandden de Goliath

en V Wapen van Nassoww.

Op den zeeslag tusschen den Turk en

Venetiaan in den jare 1656.

Ofschoon Sint Marcus leeuw wat mak schijnt

[of gedwee,

En boek en vleugelen voor wapens voert en

[vlimmen,

Hy weet nogtans, als ’t naauwt, afgrijsselijk

[te grimmen,

Ja vetten roof in ’t diep te vatten van de zee.

’t Bleek korts, als hij met bus en sabel,

[scherp van snee.

Het Ottomansche boord stouthartig dorst be-

[klimmen,

En lijken zonder tal naar ’t bleeke rijk der

[schimmen

Afzenden in ’t gezigt der Byzantijnsche reê.

Nu mag de Christen kiel voortaan de

[/Egeesche baren

En ’t Middellandsche meer met min gevaars

( bevaren

:

Ja zoo maar altemet de Mahometsche maan

Haar hoornen voelen mogt van zulk een

[zwijm verrassen,

Zij zouden niet alleen vergeten meer te wassen,

Maar al haar zeegezag zien krimpen en vergaan.

lxx. 193. J. de Decker.

Op den Zeetriomf der Heerschappye van

Venetië.

Noch leeft de Zeeleeuw van Sint Marck,

En keert met afgeruckte snuiten

Van zeegalajen, fors, en sterek,

Op trommelslagh, trompet, en fluiten,

Al brullende, uit het bloedig perek.

Hy komt, en heeft een’ roof van schepen

En monsters met zyn’ klaeuw gegreepen.

Hy keert op ’t juichen en den groet

Van duizenden verloste slaven,

En laet den zouten watervloet

Gedeckt met aes voor visch en raven,

En root geverft van heilloos bloet.

De kust van kreten, alle wateren

En eilanden van blyschap schateren.

Hoe stofte ’t hof, toen Ottoman

Zich wapende met Barbaryen

;

Toen out Karthage in een gespan

Te water gingk met gansch Turckyen,

En wat de zee beschieten kan.

Zoo quamenze uit de Dardanellen,

Om Christus Rijck de wet te stellen.

De wint, hun gunstigh, spande ’t zeil.

De riemen repten zich, als vogels.

De hemel scheen hun niet te steil.



1656. OVERWINNING DER VENET IANEN OP DE TURKEN IN DE DARDANELLEN. 3

De wolcken schrikten voor die vogels,

Erfvyanden van ’s weerelts heil.

De Turcksche maen durf zich beloven

De zon der Kruisvlagge uit te doven.

Maer toen, na ’et oorloghsonweêr, ’t licht

Van Godts Evangelist aen ’t straelen,

Byzantium, in zijn gezicht,

De Maen van Mahomet zagh daden,

Voor zijn kasteden, al te dicht,

En zijnen Bassa by de slippen

Gegreepen, pas den Doot ontglippen.

Hoe waentghe wiert het toen te moe?

Het zag den wint en krijghskans keeren

Alteffens, en ons vier de roe

Des Christendoms in gloet verteeren

Tot roock, en smook, en assche toe,

En ’t overschot van zijn bravade

Vervoert, en staen tot ons genade.

Naest Godt, den grooten zegenaer,

Heeft zich de Batavier gequeeten

Met raet en daet, op ’t zeealtaer

Van vader Mars, en Agars keten

Geruckt van Godts verdruckte schaer:

Want Hollants Zeeleeuw hanthaeft snedigh

Sint Markus Leeuw, en stont noit ledigh,

Al maetight nu Marcelloos lijck

Den zeetriomf des Staets met rouwe
;

Hy leeft by Godt en Christenrijck,

Verbonden aen zijn deught en trouwe,

In noot der vroomen burgh en wijck.

Augustus neef, het licht der braven,

Wert met dees staetsi niet begraven.

lui. 7i.
J. v. d. Vondel.

’s Lands Zee-Magazyn te Amsterdam gebouwd 1655— 1656.

Wapenhuis en Scheepstimmerwerf van de Zeeraat t’Amsterdam.

Hier bout de Zeeraadt, om de vrye zee te

[bouwen,

Op zulk een voorzorg kan den koopman zich

|

betrouwen.

Wijk roovers : want de zee is als de zon gemeen,

Wie reeden wraakt, verwint men best door

xiv 4S4. fdapperheên.

Jan Vos.

Klaas Compaen 1587—na 1655.

Een der stoutmoedigste zeeroovers waarvan de geschiedenis gewaagt. Verkreeg omstreeks 1628pardon.

Op de Zee=Rover Klaas Kompaan.

De Rover Klaas Kompaan,

Heeft op den Oceaan

Zich zeiven rijk gestolen,

Maar in zijn ouderdom

Behoeftig, mak en krom,

Moest hy om ’t brood noch dooien.

Gestoolen goed bedijd niet.

Een goed gemoed benijd niet.

LXXXII. 179.



4 1656. GKRARD HULFT.

Gerard Huift ± 1600—10 April 1636.

Eerste Raad en Dir. 6'en. van Indië
,
opperbevelhebber te water en te lande . Ceylon 1656.

Sneuvelde te Colombo.

Op d’afbeeldinge van den E. Heere Geraerdt Huift, geschildert door G. Flink, toen hy

stont op zijn vertrek naer Oost-Indiën.

Aldus leeft Huift tot eer der Hasselaren.

Ons Raethuis viel zijn moedigheit te kleen

:

Hy wou voor ’t lant zich wagen op de baren,

Daer Hollant en Britanje om ’t zeerecht streên.

Dat ’s niet genoegh : dees zeehelt zet ons palen

Noch verder dan de Straet van Gibraltar,

Op ’t heerlijk spoor der Hollantsche Amiralen,

Uit liefde tot de schoone morgenstar;

Daer sluit zijn hoop een nieuwe weerelt open.

Wat meer? al wat een edel hart durf hopen.

lui. 1 . 557. J. v. Vondel.

Voorwind, naa nieuw Batavie, aan het Schip

de Paerle, voerende den Heere Gerardt Huift

Uyt het Sekretarisschap der Stad Amster-

dam, beroepen tot Hoogeraad van

Oostindien.

O Paerle, seyldrig hout verwulft,

Dat in uw Buyck draaght Gerard Huift,

Een Amsterdamsch Steehuysjuweel,

Om hem, in ’s Werelts kruydigst deel,

Te lossen, door de Sunda Straat,

Die Java en Sumatra baadt,

By Jakatra, op ’t reerijk strand,

Waar Bato Stad en Standaard plant:

De stroomen van den Oceaan,

Zoo kromme mijlen, als se gaan,

Schier tweemaal door den middellijn

Der eeven lange Sonneschijn,

Geleyden u met een Voorwind,

Tot daar ’t Kompas dat Eyland vindt.

Geen zeerots, moer van Parelmoer

Gewossen aan heur mossigh snoer,

Warsch teegen ’t eyke boschjuweel,

Ontmoete uw bruysend seylkasteel

:

Op dat het niet te barste springh,

En zoo een schat te gronde slingh,

Tot grooter hartseer van het volk

Des Amstels, dat te noo den kolk

Ontvremden voelt hun kostlijk pand.

Dat langh, met Rechtsgeleerdt verstand,

Plichtpleegende beleefdigheyt,

En onbesprooken wys beleyd,

De heymelbank en ’t segelkruys

:

Gehaavent heeft op hun Steenhuys:

Waar uyt het, van de Vensterpuy,

Stads Wet en Wilkeur, naa geluy,

Af-leesende aan het Damgekriel,

Als Godtspraak uit den Hemel viel.

Geen roover, siekte, noch Orkaan

Raak hem, of sijn geselschap aan.

Zoo troost sich onse Borgery,

In hoop gewisser van dat hy,

Als Hoogeraad, ten dienst van ’t Land,

Een vinger zijn zal van de hand,

Die sich van hier in Oosten rekt,

En Kooningen een Wet verstrekt,

Langs rijkdoms zee, van Indostan,

Tot aan de Werltstraat Anian.

Hoe dreunt Batavie op de been,

Vol schaatrens onder ’t algemeen,

Op ’t baldren van het Gootlinghstuk,

Om uw behouden reysgeluk,

Wijl dat vol vaards, uw seylen vast

Geslaagen werden aan den mast,

En ’t hortende Ankker haakt in ’t Zand

!

Een Schip, een Schip uyt ’t Vaderland.



GEKARD H.ULFT. EERSTE RAAD EN DIR.-GEN. VAN 1NDIË.

OPPERBEVELHEBBER TE WATER EN TE LAND. CEYLON 1656.

SNEUVELDE TE COLOMBO.

GESCHILDERD PORTRET DOOR G. FLINK, 1654. RIJKSMUSEUM.
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1656. GEKARD HULFT.
5

Den Oever grimmelt bol en dik

Van volk, om in een oogenblik,

Met vreughdeteykens, Vlag, en Vaan,

Trompetgeschap, en Trommelslaan,

In Sloep, en Prauw, en Junk, en Boot,

Verheught t'ontfaan uw Raadskleynood.

Dat, met der Eng’len Vreedeson

Greesen uyt de midnacht spon,

Vry schooner aan den daageraad,

Bedompelt onder Krijghsgewaad.

Verschijnt, dan ’t daagend morgenroot

Sijn straalen over ’t Noorden schoot.

Dat ook wanneer ’t sijn glans in goud,

In ’t midden van den Raad ontvouwt,

Geschat zal zijn van meer waardy,

Dan ’s Parsers Parlevischery.

Dit voorspel, in verrukten geest,

Stelt ook den dichter, flus bedeest,

Sijn ongerust gemoed gerust:

En leydt Hulst met gebeên ter Kust

Van Neerlands Indiaansche maats,

Hun waapenstoel en Handelplaats.

Van waar eer langh hy, alzoo bly,

Sijn landingh welkomme, als toen hy

Die maar las uyt sijn Broers verhaal,

Laas, Slaaf te Pip’li in Bengaal.

VI 129. I. s. V. C.

Op den edelen heer Geeraerdt Huift,

Eersten Raet en Directeur Generael van

Oost-lndiën, Opperbevelhebber over de

krijghsmaght, zo te water als te lande

gezonden naer Ceylon en de kust

van Indiën

De hooftsbevelsheer Huift, om Lisbons magt

[te dwingen,

Quam dus Kolumbe, uit last der Maetschappy,

[bespringen.

De zeestadt zwichte in ’t ende, en om het

[hart beknelt,

Stont ademloos, en reede op ’t punt van

[overgeven,

Als hem een kogel trof, in ’t opgaen van

[zijn leven,

Zoo storf die Veltheer, staende in ’t harnas,

un 1 557 [als een helt.

J. v. Vondel.

’t Schip in Zee

Brengt ons mee

Vreugt op Ree

Winst in Stee.

’t Duidt oock Vree:

Maer ’t is wonder

Op de Scheepvaart.

(Omstr. 1657).

Int bysonder

Dat die wegen

Zyn den Zegen,

Die bestant

Hout ons Lant.



6 IÖ57- KAPITEIN BATTERY.

Kapitein Batterij sneuvelt in Deensehen dienst bij Rugen tegen de Zweden
,

2i Sept. 1657.

Op Hopman Battery.

Die voor sijn Heer kloeckmoedigh strijdt, Sijn lof blijft hier: de ziel den Heer

Van sijn vyandt geen hoon en lijdt: Ontfangt
;
en kroont in ’t ander leven,

Al sterft hy in het veld van eer, Tot loon van ’t werek en deught bedreven.

CXLIX 451

Koert Siverts Adelaer
,
Deen van geboorte

,
in Hollandsehen dienst, nadat hij voor

Venetië tegen de 'Dirken had gevochten. Veroverde in 1657 een rijk geladen

Portugees. Was in 1663 Schout bij Nacht. In 1675 bevelhebber der Deensche Vloot.

Overleed in dat jaar en werd in 1676 door Corn. Tromp opgevolgd.

Op den zegen van Hopman Adelaer.

Daer d’Adelaer invalt, wie schrikt niet voor

| sijn klauwen?

Ofsal’tgevlerckte dierontkomen door de vlucht,

O neen! dees dapp're Heldt, kan d’ vyandt

|

soo benaeuwen

Met afgenomen buyt, dat elck een voor hem
crux. 460. [ducht.

Op de Schilderije van de E. Manhaften

Zee=heldt, Coert Sivertsz. Aedelborst, &c.

Siet d’Aedelijckste Borst, door adel van de

[deught,

Die hem recht edel maeckt, ’t heel Christen-

[rijck verheught,

’t Heel Turcksche Rijck verschrickt sich over

[sijne daden,

Die hy, door sijn beleydt, deedt, en door

[Godts genaden.

Geen Hercules selfs kon maer tegen twee

[bestaen,

Maer tweemael hondert, en noch negen,

[quamen aen,

Op hem alleen, en hy door-sloegh het met

[den degen

:

Want God hadt hy met hem
;
en wie hadt

XL vu. 342. [hy dan tegen?

H. Bruno.
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Gedenkpenning op den slag in de Sont, 165S v. L // 44i

De slag in de Sont. 8 November 1658.

In Oei. vertrok een vloot van yj schepen
, 4 branders en 28 galjoten onder van Wassenaer, tot bijstand

van Denemarken tegen Zweden en het verbreken van het beleg voor Kopenhagen. Den 8. Nov.

geraakte zij in de Sont slaags met de Zweedsche vloot onder Wrongel, die na een

verwoed gevecht van 6 uur terugtrok. Wassenaer ontzette Kopenhagen.

Witte Corn. de With en Pieter Florisz. sneuvelden.

Vrye Zee-vaart naer Oosten.

Nu staet de vaert naer Oosten open.

Obdam bezegelt ’s lants verbont.

De Zweedsche zee-draek leght gekropen

Aen weerzij van den Orezont.

Obdam doorhieuw hem met zijn sabel.

Het hooft aen Kroonenburgh hangt stijf

Gewoelt, gebonden met een kabel.

De slinger-staert en ’t achter-lijf

Ter komme in van Lantskroon gedreven,

En krimpende van bijstre smart,

Gekorven, zonder hoop van leven,

Verlangen naer ’t gemiste hart:

Maer hart en vraetige ingewanden,

Gezoncken, volgen wint en stroom,

In Oost- en Noort-zee, langs de stranden.

De walvisch slickt het bloedig groom

;

En Fredrick toont de kopre tanden.

Van ’t Poolsche vleesch en bloet noch vuil

;

Van Perseus, d’eer van zeven Landen,

Euroop ten dienst, uit ’s monsters muil

En ys’ren kaekebeen gekloncken.

Gansch Denemerken op de been,

Van groote vreught en blyschap droneken,

Haelt Wassenaar
,

uit alle ste’en,

Al juichende in, den Salamander,

Die leven schepte in 't zeedraecks vier.

Hofschilder Mander, volgh den stander,

Volgh rustigh ’s konings zeebanier,

En Hollants vlaggen : val aan ’t maelen

:

Helt Wassenaar bestelt u stof.

Om met dien wapenroof te praelen.

Op Frederiksburg, dat fenixhof.

Zoo sta die zeestrijt voor elx oogen,

Zoo lang het zeelicht van Obdam

Den helschen nacht van nijt en logen

Beschaemen zal, van stam tot stam.
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Zoo kneust men Xerxes tirannije.

Daer lecht de vijfde monarchije.

v- 608
J. v. Vondel.

Van de zeeslagh in de zont. Anno 1658.

Op een schoone Wijs.

Hoort toe Liefhebbers allegare,

Wat dat men u sal gaen verklaren,

Van onsen Heer den Admirael,

Al met sijn arremade Schepen,

Heeft hy eenen moet gegrepen,

En de Officieren al te mael

October seven en tien dagen,

Luystert eens na mijn gewagen;

Deed’ ons Zee-heldt een desseyn,

En liet de blaeuwe Vlagge waeyen,

Om het Roer t’Zeewaert te draeyen,

Met al sijn Schepen groot en kleyn.

De windt was goet en ’t weer bequame,

Wy raeckten t’Zee oock al te same,

Het was voorwaer een groot playsier,

Hoe dat daer alle Zeylen bloncken,

En Trompetten lustigh kloncken,

Alles op sijn scheeps manier.

Onsen Generael verheven,

Liet de witte Vlagge zweven,

’t Was Capiteynen komt aen boort,

Aldaer gingh hy ons vermane,

Malkander trouwelijck by te stane,

Tot der doodt soo dat behoort.

Doen zeylden wy (danckt God almachtig

Die ons behoed door sijn hand krachtig)

Door de Noort-Zee gins en weer,

Of wy Jutland konde vinden,

Maer door onbequame Winden,

Smeten wy ons ancker neer.

Daer hebben wy ook sonder schromen,

De Zeeuwsche schepen haest vernomen,

En ons Vies Admirael de Wit,

Versocht de voortocht met verkloecken,

Om de Sweden te gaen soecken,

Ons Admirael vergunt hem dit.

Doen hebben wy oock sonder sneven,

Drie schepen in ’t gesicht gekregen,

’t Waren Sweden soo ons docht,

Maer eer dat wij ons ancker lichten,

Waren sy al weer aen ’t vluchten,

En hebben na haer Vloot gesocht.

Doe zijn wy alle voort gevaren,

Door ’t Kattegat sonder beswaren,

Na de Zont met goe manier,

Alwaer de Sweed ons lag te wachten,

Om te wederstaen met magten,

Maer het viel hem suer en dier.

Witte Wittensz. als een verwoede,

Ging haer kloeckelijk te moede,

Gaf voor eerst soo lustig vonk,

So dat Wrangel niet konde houwen,

Van ’t gedurig vuyr te spouwen,

’t Geschut hem in sijn ooren klonk.

Doe quam ons Generael gestrenge,

Begon daer ook onder te mengen,

Spoog daer niet als vuyr en vlam,

So dat die Wrangel moeste wijcken,

En ging onder ’t Gasteel strijcken,

So dat hy daer niet uyt en quam.

Heer Obdam keek so dikwils omme,

Of Wrangel niet weer om sou komme,

Speelen voort op desen dans,

Maer Heer Obdam die danste lugtig,

So dat hy Wrangel maekte vlugtig,

De Speelman sag hy had geen kans.
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De Speelman die most hase leeren;

Vervloeckten so dansen te leeren,

Ja de schrick had hem bevaen,

Hy dorst om ’t speelen niet meer dincken,

Want zyn Fiool die wou haest sineken,

En met de snaer te gronde gaen.

De speelman docht by zijnder ziele,

Man schold ein ander bald vernielen,

Oof das wasser wijd ond grond,

Neyn ’t is besser to Land to Kriegen.

So kan man balde heenen stiegen,

Wan man es in so ein stond.

Capiteyn van Nes met sijn Soldaten,

Die zwoer hy sou ons niet verlaten,

Planten ’t mede by Obdam,

Daer lagen wy doen met ons vyven,

En gingen lustig vreugd bedrijven,

Maer daer niet een Sweed af quam.

Pieter Florisz. niet verzwegen,

Die heeft ’er lustig doorgeslegen

Dat de Vyand voor hem vloot,

Sy dochten dat zyn maer Fregatten.

Die zijn so qualyk om aen te vatten,

Want het haer wel haest verdroot.

Capiteyn Bruyn zweert quam aen zeylen,

En deed voort een Sweert daer peylen.

Hoe diep dat ’t water waer,

Syn Schip is in den brand gekomen,

Doen begon de Sweed te schromen,

En verlieten so malkaer.

Jan van Campen met behagen,

Heeft door de Sweedsche Vloot geslagen,

Met het Schip de halve Maen,

So dat de Sweed wel mogte schromen,

Weder so ten dans te komen,

En kreeg de Prys de Pellicaen.

Gy Sweeden waert wel brave mannen,

Gy dorst wel met u drien aenrannen,

Een Fregat zeer kleyn geacht

;

De eerste was aen ’t wijeken,

De tweede die most mee gaen strijeken,

De derde daer niet af en bracht.

Wel Lierman Wrangel kan je speelen,

En ons Zee-heldt dansen leeren,

A la mode op zyn Frans,

Voorwaer ’t zyn zwangelijeke stucken,

Die u snaren aen stucken rucken,

En ghy danst een brave dans.

Wat mogen nu de Zweden deneken.

Dat men soo haer Vloot gingh kreneken,

Al zyn schoone schepen groot,

Genomen en aen brandt gesteecken,

Gesoncken en aen strandt geweecken

;

d’Ander vlucht ter nauwer noot.

De Deense Koningh ’t hert verlichte,

Wanneer hy sagh zijn vyandt swichten,

Zond terstont zijn Schepen uyt,

Obdams couragie was niet ten ende,

Maer dadelijck weer na haer wenden,

Zy vluchten met een groot geluydt.

Men sagh ’er niet een Zweed weer komen,

Zoo had de schrick haer ingenomen,

Vlooden alle havenen in.

Veel havens al sonder letten,

Daer men de Zweden in besetten,

Dat was niet wel na haren sin.

De Hollanders met behagen,

Wierden aldaer tot Coppenhagen,

Groote eeren aengedaen,

Voor haer getrouwigheyt in desen,

Zoo werdt haer groote eer bewesen,

En van een ieder wel ontfaen.
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Looft en danckt des Heeren Name,

Voor dees Victorie seer bequame,

Obdams Vloot langh leven heeft,

Die voor het Vaderlandt wil vechten,

Met Boodts-gesellen en Krygsknechten,

Waer door ons Land in vreughde leeft.

xxxn 75 .

Victory Liedt.
Stemme:

Hoort toe Matroosen allegoer.

Wel Sweeden hey waer benje nu,

Ey komt weer voor den dagh,

Of benje voor Hollanders schu ?

Wat of dit wesen magh

!

Ick loof gy leght in droom,

Wat sou het anders wesen,

Gy waert der Deenen schroom,

Moet gy nu Hollandt vreesen?

Wel seker ghy bent niet gewent,

De Vlagh te halen in:

De Pool ist die u trecken kent,

En Hollandt siet u sin,

Hy wist wel wat gy socht,

Als gy hadt Denemercken

Onder u wil gebracht,

Wat ghy met ons soudt wereken.

Den Deen gy onverwacht valt aen,

En hielt aen hem geen woordt,

Hy had ten voll’ u eys gedaen,

Maer ghy breeckt u Akkoort,

Ghy sluyt ons Scheepen op,

Doet haer den Tol dwingen,

Geeft yeder een de schop,

Maer moet nu anders singen

:

Ons Staten die dees schimp en hoon

Niet lijden van ’t Gemeen,

Die rusten uyt een Vloot seer schoon,

Te helpen soo den Deen,

Om niet gemuylbandt

Te worden (soo sy seyden)

Ons soldaten van ’t Landt

Men op de Scheepen leyden.

Ons Admirael de Vloot geleyt

Tot Denemarckens dienst,

Een langen tijdt de windt verbeyt.

Maer komt op ’t onversienst

Braveren voor de Sont

Dat Sweden soeckt te keeren,

Die strack sijn Schepe sont,

Wouw Obdam dansen leeren.

Maer ’t spel eerst met de Wit begon,

Die had aen elck zij een,

De Sweedt daer soo veel wereks von,

Zoo dat met groot geween

Twee Sweeden met de Wit

Daer soneken tot de gronde

:

Als Wrangel aensagh dit,

Heeft hy ten selven stonden

Zijn Laegh ons Admirael vereert

En hem daer mee ontmoet,

Maer Obdam hem ter zijden keert,

Hem van gelijeken groet,

En dat van achter in,

Zoo dat men hem moest slepen

Voorts met een goeden sin,

Kregen wy noch drie Schepen.

En vier die soneken in de grond,

Noch drie verbranden daer,

De rest die vloden in de Sont,

Tot Kronenburg voorwaer,

Maer onsen Admirael

Die gaetse daer besoecken.

Zoo moetens’ altemael

Varen die Hollant vloeken.
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O Heer u komt alleen de prijs,

Die der Svveeden hoogh-moet

Verbrijs’len doet gelijck het Ys,

En ’t Deensche Rijck om-wroet,

Die brant heel Polen deur

En Gelderlandt wou dwingen,

Die sit nu in ’t getreur

Dus wilt Victory singen.

cxxnr. 90.

Op den Doorluchtigen Zeehelt Heer Jacob

van Wassenaer.

De goude balk in ’t blaeuwe velt,

De zilvre maen in ’t roode melt

De Burghgraefschap, en Wassenaeren

:

Maer in de blaeuwe en roode baren,

Voor ’t vaderlant en ’t algemeen,

Recht door twee zeekasteelen heen,

Beschoten van twee gloênde stranden,

De lant- en zeepest uit te branden,

En met ’s lants sleutel, kruit, en lont

En zeekortou, den Orezont

Ontsluiten, adelt hem rechtschapen.

Zoo kroont helt Wassenaer zijn wapen.

uii. 1. 554. J. v. Vondel.

Laurier=Krans.

De Sweedsche Beer had nu sijn klaeuwen al

[geslaegen

In ’t hart van Denemark
:
greep Fredrik nae

[sijn Kroon

En had haer Burgh al in, en ’t gold nu Kop-

[penhaegen

:

Dat dreygd’ hem met den val van sijn ge-

[heelen Throon

;

9a

De stoute Karei zagh sijn Monarchy ge-

[booren

Te naeste by, de Belt en Oost-zee in sijn

[hand,

Van waer hy ’t alles nae sijn pypen zouw doen

[hooren

Als een geweldigh Heer te water en te land :

Wanneer de Leeuw ontwaekt, die in de

[Nederlanden

Het Swaerd en Pylen voert, en roept, Hol-

landers, op,

Te scheep, te scheep, en leght den Sweedschen

[Beer aen banden

Eer hy daer meester werd’ en u die stroomen

[stopp’.

Wilt ghy uw handelingh, wilt ghy uw geld

[bewaeren

Dat ghy tot onderstand des Deenschen

[Konings zond

So moet ghy hier van daen na Deenemarcken

[vaeren

En voeren met u mee de Sleutel van de Sond :

De Sweedsche Koning heeft haer Burghen

[en Kasteden

En laet sijn tanden zien van d’een en d’andre

[kant.

Van waer hy sijn kanon kan over ’t vlack

[doen speelen

:

Daer by heeft hy een Vloot die dapper is

[gemant.

Dees houdt haer tusschen tween, daer niet is

[deur te raecken

Als met geweld en meer als Konincklijcke

[macht

:

Die binnen wesen wil moet zelfs een gat gaen

[maecken

Om Fredrick by te staan, die uwe hulp

[verwacht.
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Men mant op dit geroep een Vloot van

[Oorloghs-schepen

Rust haer van alles toe, maeckt groote

[Fluyten ree

Om ’t voet-volck hier van daen nae Denemarck

[te slepen

Dat men den Koningh zond tot bystand over

[zee,

Die onder het beleyd van Wassenaer ge-

[raecken

Al ’t samen door de Sond, daer Wrangel met

[sijn Vloot

Zich zelven had geset om op ons komst te

[waecken

En met sijn gantsche macht de pas en engte

[sloot.

De Vlooten, bey getroost voor Heer en eer

[te stryden

Geraecken aen den dans en ’t gaet’er op een

[slaen

;

Een bloedigh Zee-gevecht ontstaet ten weder

[zijden,

Dat met de nederlaegh der Sweden is ver-

[gaen,

Daer Hollands Admirael een proef-stuck heeft

[gegeven

Van order, van beleyd, van eygen dapper-

[heyd,

Die, als een moedig Held, ontsagh gevaer

[noch leven

En toonde dat het al niet in een pick-broeck

[leyt.

Als hy twee uyren langh met d’alderkloeckste

[schepen

Der Sweden sloegh alleen, en gaf zo dapper

[vonck

En uyt sijn vinnigh Schut so grouwelijcke

[nepen

Dat een en een van haer niet verre van hem

[zonck

Tot dat hy eyndelijck uyt die hem dus

[benarden’

Zich redde, schoon dat hy sijn boegh zagh

[in de vlam

En zes voet waters had en wandt en zeyl in

[flarden

En dat’er niemand was die hem te hulpe

[quam.

Hoe heeft de Nyd gezocht dien Heer verdacht

[te maecken

!

Hoe heeft sy buyten re’en sijn naem en eer

[bevuylt

Die in haer schulp nu kruypt en met

[beschaemde kaeken

Om niet gezien te zijn in ’t duyster zit en

[schuylt

!

Liefhebbers van den Staet, rechtschaepe

[Batavieren,

Indien de deugd met recht in yemand werd

[gekroont

So vlecht voor Wassenaer een Eer-krans van

[Laurieren.

Sijn wel-doen werde noyt met achterklap

[geloont

!

So moete steeds sijn naem door goede

[diensten wassen

!

So groey en bloey sijn lof! so hebbe ’t

[vaderland

Veel zegens onder hem in Nereus zoute

plassen

!

So legg’hy voorts den Beer van Sweden aen

den band

!

CVI.I1.4S7. J. Westerbaen.
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1658. JACOB VAN WASSENAER. 1

1

Aan den recht edelen Heer Jakob van

Wassenaer Admiraal.

Doorluchtig hoofd, die waardig zijt bevonden

Den oorlog Gods te voeren voor zijn eer.

Hoe zegenen uw’ deugd ontelbre monden,

Benepen in de klaauwen van den Beer

Hij hadd’ bijna twee Koningen verslonden

:

Met eene slach wierpt gij zijn hoop om veer.

Gij queet u als een held van God gezonden,

Geen Zeevoogd deed zoo veel, of gij noch meer.

Europe was in last, gantsch Oostland beefde

Gij vocht d’oostzee, gij vocht gants Oost-

[land vrij,

Geen Ridder ooit zoo ridderlijk als gij

Of schoon de zee, den brand, de vijand streefde

Dik om, en in u, u uw volk verliet

:

Gij bleeft u bij, verliet u zelven niet.

v. 6i5.
J. van Neer.

Onderschriften van afbeeldingen.

Niet anders toonde zich de strydbre Wassenaer,

Toen hy in Zweden dorst door vier en kogels

[streven.

Hier quam zijn lof, zijn’ vreeze is daer alom

[gebleven.

Zoo wint een Helt ontzach en glorie in

vu. 273. [gevaer.

J. A. V. D. Goes.

Dus toont zich Wassenaar, het Hooft der

[Staatsche vlooten

:

Maar niet bespat van bloedt, noch klam van

[zweet en teer.

Zoo zag men hem in ’t Oost, tot heil der

[Bontgenooten

\\ ie Bontgenooten helpt behaalt een eeuwig

[eer.

Hier is hy koel in ’t raan, daar heet in

[oorlogsdaaden.

Zoo maakt hy zich op landt en ook in zee

[vermaart.

De scheepskroon past hem als zyn krans van

[lauwerblaaden.

De donder van zyn schut, en blixem van zijn

[zwaardt,

Ontsluiten alle zeen, om veiligh uit te vaaren.

De dapperheidt kan heil, voor ’t Landt, op

xiv. 175. [baaren baaren.

Jan Vos.

Hier blinckt de dapperheyt, in ’t midden van

[haar eer,

De deugd op ’t voorhooft van het puyck der

[ridder-helden,

Geklonkken in het staal, die Neerlands vreugd

[herstelden,

Die ’t Fenix-nestbesit, vaneenen,en niet meer;

’t Is waar de blixem-kracht van ’t zwangere

[geschut,

Hem lof geeft, die ’t geschut na ’t sneuv’len

[deed vernaag’len,

Hier staat een tweede zuyl, een Hollands

[vaste stut,

Wiens Trompen dwingen vreede, eer donder-

[klooten haagden

;

Romeynen stof en roem, triomfen van August,

De kling van Wassenaar houd Nederland

v. s. 6059. [in rust.

Ian Bara.

Op een penning.

Zoo oorlooght de baron

Die d’ Zweden overwon,

En opende den mont

Der toegeslote Sont,
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Niet zonder lijfgevaer,

Een eer voor Wassenaer

En ’t vrije Nederlant

Zoo houdt de Vrijheit stant.

v. L. II. 445.

Jacob van Wassenaer op den Zegewagen.

Het nimmer zatte lot, ’tgeen Hollandts zege-

[wagen

Ontrukte ’t rijck bestier, zagh nau dien troon

[geruijmt

Of d’ Hemel zagh ons aan
;
die ’t lot quam

[tegen schragen

En gaf ons zulken helt; die nimmer plicht

[versuymt.

En die Opdam en velt: sich selfs een Dam
[van plichten

Opdamden, en weerstondt soo ’t dick ge-

[smaeckte quaet,

Gestut van sulck een helt : die voor geen doot

[kon swichten

Maer leefden steets in lust, bij ’t leeven van

[de Staet.

Nu roept de Faem, verplicht aen zulcke koopre

[zuijlen

:

Hier stiert de dapperheijt het roer van ’t

[Vaderlandt,

Die d’ al te grage lust : van die bebloede

[muijlen

Sal blussen, met de schicht van ’t donderend

[ingewandt.

Het kil-gekriel, ontrouwt, de gladde water-

goden :

De kielen, uijt wiens vrucht de Staat een

[opkomst nam,

Die roepen, schoon hun eijsch het water heeft

[van noden

Genoech in ’t vocht getreurt, wij willen nu

M - 2139-

[
Opdam

.

Isaac de Groot.

Witte Cornelisz. de With. 29 April ipgg—8 ISFov. f658.

Naar O. I. 1616. facatra. Als kapitein naar IV. I. 1623. Molukken. Zilvervloot. Diiins. Denemarken

1644.. Voer met 900 koopvaardijschepen door de Sont zonder tol te betalen. Brazilië 1647. Keerde

eigenmachtig terug. 1649. Gevangen gezet. In 1652 weder aangesteld als opperbevelhebber.

Nieuwpoort. Texel. Ter Heyde. Sneuvelde in de Sont. Zeer dapper maar lastig krijgsman.

Klinkert op de Recht-edele Heldhaftigheid van Witte Kornelisz. de Wit, Ridder,

Vice-Admiraal van Holland.

,t Geloei, ’t gekraak, ’t gedreun, ’t gebryzel, en

[’t gebarst,

(Van ’t Zweedsche zeegedrocht, een Hydra

[met veel koppen;

Welk buldert, briescht, en brult, en, met den

[staart te kloppen,

Op ysre naag’len, tiert, en stale tanden knarst

;

Aan-zettende op de Wit, woelt, worstelt,

[prangt, en parst,

Om hem en opening, en vryheid, op te stoppen

:

Maar beiden vond zyn moed (die hoon noch

[leed kan kroppen

Door ’t lichaam, aan een lood
;
geplet,

[gekneust, geharst:
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1616. KAPT. NAAR W. I. 1623. ZILVERVLOOT. DUINS 1639. DENE-

MARKEN 1644. BRAZILIË 1647. SLAGEN ie ENG. OORLOG.

SN. IN DE SONT.

GEGRAV. PORTRET DOOR A. BLOTELING NAAR H. SORCH.

M. P. 6138.
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Dewyl hy dus zich zelf van laster (op het

[bedde

Van eere) en met dien sprong ’s Lands

[vryheid zag te redden

;

(Des zyn manhafte dood den nyd de tanden

[brak
:)

Al wierd het in de smiss’ van solver, vier

[en vonken,

Tot een metale stem van lof in een geklonken,

Zy vond zich, om dien moed te melden, veel

[te zwak.

Gedachtenis.

dat peLeVs-zoon gedVIkelt In den poeL

Van stIX, de pVnt der zWaarden zll ontvLo-

[den

;

de VLoed, die Van die harding geeft gevoeL,

zlln ze’e en Vier, zlln koegeLen en Looden.

dat tVIg de Wit : heLaas ! of MIs Ik doeL ?

neen
;

’t elnd’lllk ellnd ontrVkte z’aan den

[dooden.

XCIIl. 436. J. OUDAEN.

Van en aan den onvertsaagden Held en

Vice-Admiraal Witte Wittens Zoon,

Onsterfelijker Gedachtenisse.

In ’t dikste van de Noordsche oorlogs buijen,

Daar vier, en vlam, en scherp als hagel viel,

Ging Wittenszoon gelijk een blixem kruijen,

Stiet op een vloot van kraken eene kiel.

Hoe zal de Maas sijn vromicheid beluijen!

Verlaten van den trouweloozen siel,

Bestreen, bezet benoorden en bezuijen,

Op offerde hij ’t Vaderland sijn Ziel.

Ha trouw soldaat
!

gij hebt te duur de logen,

En schelmsche tong uw ’s lasteraars gesnoert

;

Uw’ dapperheid heeft u te verr’ vervoert:

Maar met uw’ wil
;

gij houd u niet bedrogen.

Den trotsen Zweed, bij uw’ geheugens, beeft

;

En wie daar sterft voor ’t Vaderland, die leeft.

v. 616. J. van Neer.

Nederlants-Rouw-klachte.

Was Neerlandt oyt in Rouw, om Princen,

[Vorsten, Helden,

Of Vaders, die hun Lijf op Mavors Altaer

[stelden

Ten offer van ’t Gemeen, soo is ’t nu rechten

[tijdt

;

Wiens Ziel dit niet en treft, Deught, Eer,

[en Trouw benijt.

Déés Blixem van de Zee (niet roems-gewijs

[gesproocken)

En heeft voor s’Vyants-macht, Beleyt noch

[Moet ontbroocken,

Als bleeck de Werelt door, by alderhande

[slagh

Van Volck’ren, dat noch heught het treffen

[van sijn Vlagh.

’t Is waer, de Neerlaegh is aan Swedens zy

[gebleven

;

Maer laes! ons Vice-Hooft, en Zee-Helt is

[om ’t leven,

Die Spaengien was een Schrick! en Vlaenderen

[de Pest,

En Engelant een Plaegh ! krijght hier eylaes

!

[zijn rest.

Hoe dorst den Sweed’ bestaen, na soo een

[Hooft te micken ?

Die meer als eenigh Helt, zijn vyandt dé

[verschricken

:

Dat Hooft, dat Helden-hooft, dat schier een

[halve Eeuw’

Den Hollen Oceaen bewaeckte voor de Leeuw:

En nu in ’t herst’ gevecht, dat Christenen

[oyt sagen,
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Had Zegen aen zijn zy, zijn Vyant meest

[verslagen

;

Doch in een omme-sien, door ’t bits ontfangen

[Loot,

Riep, Godt ontfangh mijn Ziel ! en daer me

[was hy Doot.

Wat Penne, wat Penseel, kan Wittens lof

[af-malen ?

Nu dees Zee-helt gaet heen, betréén de

[Opper-Zalen

Van ’t Elisésche Velt : Hy sal nu niet meer

[gaen

Met Mars in Zegeprael, maer zal by Heems-

[kerck staen,

En oock by d’ander Helden, die haer Dierbaer

[Leven

Verlieten voor het Landt, alwaer zijn Naem

[geschreven

Zal worden in het Boeck van de Onsterffe-

[lijckheyt,

En sal in ’t Hemels Koor, genieten d’Eeuwig-

[heyt.

GraGSchrift.

Op d’Aerd’ was Wit’s geboort, zijn Leven op

[de Zee,

Ontsagh daer Vier noch Zweert, hier eert de

Kn. 7992. [Doot dees Stee.

Onderschriften van Portretten.

Dus ziet men Witte met de scheepskroon op

[zyn hairen.

Hadt hy de drietandt in zyn vuist, hy was

[Neptuin.

Wie dat voor koegels zwicht, hy staat gelyk

[een duin.

Zyn oorlogs-yver brandt in Tethis koude baaren.

Zoo weet hy ’t vuur des Nydts te blussen

[door zyn bloedt.

Hy zag de Doodt, die hem doet leeven, te

[gemoedt

:

Maar ’t hart was hem te hardt om ’t krygs-

[gevaar te wyken.

Dat hy een lyk wierdt kost zyn vyandt

xiv. 180. [duizend lyken.

Jan Vos.

Dit beeld vertoont de With
,
en in de With

[een held

In wie de dapperheyt vermaart heeft willen

[wezen

:

’t Beleyt was in zijn hooft: bij zijn kanon

[’t gewelt

:

De blijde zegepraal op zijn rapier te lezen;

Sijn vaderlant tot nut op alle zeen gebruikt,

Tot dat een dood’lijk loot hem in de Sont

[vermoorde

:

Daar uit zijn trouwe bloed zijn lauw’ren zijn

[ontluikt

;

En onze lauw’ren laas ! in ’t zelve bloed

[versmoorde.

Wie hem uit duerzaam hout van Libans

[ced’ren snijd,

Heeft zyn gedachtenis een waardigh beeld

m.p. 6138. [gewijd.

Hier zwijmt de buijten-trek van Wittens naer

[het leven;

Maer wat zijn borst in zich, voor ’t vaderland,

[besloot

Hij ons, voor Kareis strand, getuijgnis heeft

[gegeven,

Toen Spaengien voor de vreugt van Hollands

v. s. 5633 [zege vlood.

Schipper Ian.
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Pieter Florisz f I^5^-

Singels 1652. Drie-daagsche zeeslag. Nieuwpoort.

Lyck-dicht.

Diens naem alomme sal door d’Aerdt en

[Hemel draven,

Wert op den dagh, toen hy geschoten wierdt,

[begraven,

Nae een jaer tijdts verloop. Hy wert begraven,

[ach!

Dien men voor ’t Landt soo braef sijn leven

[laeten sagh.

Wert hy begraeven ? Jae. Wert hy begraeven ?

[Neen.

De waerheyt scheyde ziel met ’t lijf en ziel

[aen tween.

Het lijf most eenmael in den grave sijn

[besloten,

Maer eeuwig levens heyl werdt van de ziel

[genoten.

Gy, Leser, die dan hier op dese Graf-stêe ziet,

Soeckt Pieter Florissoon ten halven
;
meerder

[niet.

Maer wilde gy hem nae sijn dood besien

[ten heden,

Soo most gy d’oogen nae de laeght’ en hooght’

|

verdeden.

Soo most gy breecken door de wolcken en de

[zerck.

Een waer on-aengenaem en een on-moog’lick

[werck.

Het lijf soudt sijn vol stanckx, de ziel

[on-zien’lick wesen.

Houdt ’t lijf dan voor gesien
;
de ziel voor

a l vu. 363. [noyt volpresen.

Ter Heyde. Vice-Admeraal. 1653. Sneuvelt in de Sont.

Klinck-dichten.

Die met een staele moedt; om eere te behalen,

In dienst van ’t Vaderland trock nae de Sont

[en ’t Noordt,

Als Onder-Admirael, en queet sich soo’t

[behoort,

Die heeft d’Heer Tromp ontset, het puyck

[der Admiralen.

Wiens naegelaten’ lof kon Aerdt noch Zee

[bepalen,

Die heeft d’Heer Tromp ontset, toen hy van

[alle kant

Van twintigh tegen een, door Britten wiert

[vermant,

Die liever in de grondt met ’t Opper-hooft

[woud’ dalen.

Dan dat hy het verliet; dien Tromp wierdt

[een Trompet

Van eer’, waer door hy wierdt tot Onder-hooft

[geset.

Die door ’t ramp-saligh Loot der Sweden

[wiert geschoten,

Wert met gemeene rouw hier in het Graf

[geleydt.

Sijn in-geleyde roem (die blijft in eeuwigheyt)

Kan nergens dan met Tromp, in d’Hemel

[sijn besloten.

Soo doet Hoorns Burgery met ’t slepende

[Geweer,

d’Heer Pieter Florissoon, geleyt door d’Heer

[van Sander,

Ten grave-waerts vol rouws, helaes! die laetste
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Soo volgen wy dien helt vol rouws, ah ! met

[malkander,

Die, doen hy ’t lijf verloor, won Scheeps en

[Hemelsch kroon.

Dit is voor menschen oogh, die over zijn

[gebleven

;

Als datmen sulck een liefd’ aen ’t doode Lijck

[betoon’,

Als aen een levend’ lijf soud’ kunnen sijn

[gegeven.

Hooghst-loffelijckste Stad, gy wildt, 't geen’

[mensch’lick is.

Die voor s’Landts wel-vaert storf, met d’uyt-

[vaert soo betalen.

Ghy kunt aen ’t lijf niet meer, maer voor de

[ziel’ waer ’t mis

Godts burgery ging die al over ’t jaer in

[halen.

GraGSchrift.

Die als een Helt den Brit, den Portugees, den

[Sweedt,

Voor Britlandt, Portugal, en in de Sondt

[bestreedt,

Die Coppen-haven hielp ontsetten, toen hy

[viel;

Rust hier : de Hemel is de haven van zijn ziel.

XI. VU 363.

Op de Doot.

Was Neerlandt oyt bedroeft, om het verlies

[der Helden,

Die’er leven hier en daer, voor ’t Vaderlant

[oyt stelden,

En waeckten vyerighlijck by onweer Nacht en

[Dagh

;

Soo is ’t den rechten tijdt. dat Neerlandt

[weenen magh

Nu Pieter leyt gevelt
;
Bescherm-heer van de

[Leeuwen,

En grootsten Oorloghs-Man, van dees, en alle

[Eeuwen :

Die noyt sijn Vyandt weeck, en nimmer was

[verschrickt,

Leyt om ons Sonden schuit, nu in zijn

[Bloedt verstickt.

Ach ! al te grooten slagh ! Pier Floris is

[gevallen

!

De steun, voor ons in Zee
;
en Zuyl van onse

[Wallen

Van ’t dier gekochte Landt. Ach ! Floris is

[niet meer

!

Zijn Lichaem is gerust, zijn Ziel is by den Heer.

GraGSchrift.

Hier rust het Lijf, by God de Ziel, den Heldt

[zijn Leven

En Trouwe Dapperheen, zijn voor het Landt

[gebleven.

Aan wijlen den manhaften onsterffelijken

Held.

Doe Gods gerechte toorn bezocht de Noorder

[zonden,

Door volk, dat lang al leeft bij d’ongerech-

[tigheid

Gewoon zijn wint te doen met breken van

[verbonden,

En Fredcrik te land en water was beleid,

De volkeren om d’oost in bange vreeze stonden

:

Most Holland op
; ’t was tijd

;
daar wierd een

[Vloot bereid

:

De vrijheid van die Zeen en Landen onge-

|

schonden

Te schutten voor geweld, was Christelijk

[bescheid.



PIETER FLORISZ. SLAGEN ie ENG. OORLOG. V.-ADM. 1653. SN.

IN DE SONT 1658.

GEGRAV. PORTRET NAAR ABR. LIETS MET ADRES VAN

FREDRICK DE WITT. v. S. 1828. c.
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Uw vromigheid en was in Holland niet

[verholen,

Dus wierd u ’t derde part dies grooten werks

[bevolen.

Hoe dat gij wonder deed, en joegt, en sloegt,

[en schoot,

Daar kan uw’ schip, uw’ scha, uw bloed

[bescheid van geven.

De zee bleef onze, en wij floreren door uw’

[leven

:

Maar gij, ó Floriszoon, floreert door uwe dood.

v. 616. J. van Neer.

Grafschrift.

Hier dekt de zark het lijk van Pieter Floris-

[zoon,

Wiens ad’lijk bloet geheet, tot helden-dapper-

[heden,

Door eenen kogel wiert vergoten, maar den

[Sweden,

Vol wraax in ’t aanzicht spatte, en koste

[veel doón.

Hy volgde Tromp op ’t spoor, in leven en

[in sterven.

’t Was billijk, dat m’ hem mee zijn Graf.

x 433 - [cieraat deê erven-

Bijschriften van portretten.

Dus leeft hij die ’t geweldt, op zee, aan

[boordt durft klampen,

In t hagelen der loon en regenen van

[bloedt.

Hen strijdtbaar waterhooft ontziet geenoorlogs-

[rampen.

Hij streeft de doodt, in spijt der branders,

[te gemoedt,

En zoekt zijn roem, tot heil van ’t landt,

[langs zoute paaden.

De scheepskroon wort gekocht voor dappre

m. p. 1673. [heldendaden.

Jan Vos.

Dit is hy die ’t geweldt vol moedts aan

[boordt durft klampen.

Spyt hagelbuy van loodt en regenvlaag van

[bloedt.

Een strijdtbaar waterheldt ontziet geen oor-

[loghsrampen.

Hy stapt zyn doodt in zee, tot heil van ’t

[Landt, te moet.

Zoo kreegh hy vaste roem op Tetis losse

[paaden.

De scheepskroon wordt gekocht voor dappre

xiv 147. [heldendaaden.

Jan Vos.

Hier blinkt het wesen van Neptunus stryb’re

[helt

Die vaak maals in ’t gevegt, op het lazure

[velt

De helden scheeps-kroon sogt voor eeuwig

[weg te dragen.

Een wack’re oorloogshelt, verkrygt de

[zeegen-wagen.

En soekt in spyt des doots zijn glori in den

[strijdt.

Onsiet geen hagelbuy van lóón, maer wenst

[maar na de tijdt

Dat hij voor d'eer van ’t Landt zijn vyant

[aan mach klampen.

Een oorloogs Mars ter zee, ontsiet geen

[oorloogsrampen.

v. s 1828. H. Stam.

3
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Hier staat de stale burgt, wiens dapperheyt

Wierd nimmer door den vijant neergeleyt;

Zyn oorlogs roem bralt als de zon in top,

De nyt, bij hem, barst aan haar eygen krop

;

De krygsmoet daar zijn yzre vuyst om vecht,

Heeft hem een eere tempel opgerecht

;

Gaa nu en spreekt van helden-lauwer kroon,

’t Gelauwert hooft munt uyt van Floriszoon.

M. P. 1674.

Dirk Quirijns Verveen.

Kapitein
.

Brazilië 1647. Sont 1658. Overleden aan zijne wonden 2 Dec. 1658.

Opschrift van zijn grafbord te Gouda

Den kloeken zeekapitein Verveen Gestorven binnen Koppenhaven

Stout strijdend’ en gequetst voor Ween Is eerlijk hier gebragt ten grave.

Zeekapiteins van lafheid besclntldigd. 1658.

Wassenaer klaagde over lafheid van sommige kapiteins in de Sont. Daarentegen werd hij van

verkeerde leiding beschuldigd. Een geschil met politieken achtergrond

dat eenige jaren duurde.

Staetwekker.

Wat baeten magazijnen, zwanger

Van al verslindend nootgeweer?

Wat magh het baeten dat men langer

Met vlaggen van den leeu braveer’,

Zoo ’t leeuwenhart begint te flaeuwen,

En voor ’t geloey van stieren zwicht ?

Wat baeten hem gebit, en klaeuwen,

Indien hy slaept in zijnen plicht?

Athene, sloop uw houte veste,

Geboort met macht van grof geschut

:

Geef Xerxes al uw recht ten beste*

Gereede voorraet is onnut,

Ten zij men ’t zeerecht pass’ te paeien.

Het donderkruit eischt vonk en vier.

De roode haen moet rustigh kraeien

:

Op ’t zwaeien van de bloetbanier,

Het roode paert met sporen noopen,

Den kam opsteeken in dat perk.

Zoo sluit men ’t heiloos zeeslot open

:

Zoo valt geen beer den leeu te sterk.

Aen wijs beleit zal ’t niet ontbreeken,

Nog voorgang van ’s landts Amirael,

Daet ’s klaer aen Wassenaer gebleeken,

Die, als een zeerots van metael,

Zich schrap zette in de barreningen

En ’t buldren van den noortorkaen,

Die gansch Europe wou bespringen,

De zeevaert in zijn boeien slaen.

Hoe queet zich Floriszoon, en Witte,

In ’t onweer van dat krijghsgevaer

!

Hoe offerden zich in de hitte

Ons Decien op 't hoogh altaer

Van Mars, hun vaderlant ten goede,

Ten dienst van Hollants bontgenoot

!

Hun vier verslont de waterroede.

Men eerze in beelden na hun doot.



RIETER FLORISZ.

GRAFTOMBE IN DE GROOTE KERK TE HOORN VOOR DEN BRAND.

TEEKENING DOOR W. VAN DER LELY. 1744.
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1658 . ZEEKAPITEINS VAN LAFHEID BESCHULDIGD, 19

Laet weif laars en verraders beven

Voor d’oorloghstucht, die kent geen bloet,

Ziet bloetverwanten aen, noch neven.

Out Rome stont op dezen voet.

Wat baet het Brutus uit te houwen,

In klaeren marmersteen zoo prat

Zijn streng gerecht en tucht t’ontvouwen?

Dat voorbeelt natreên sticht een stadt.

Zoo brult de zeeleeuw van Venedigh:

Daer lijdt het oogh des staets geen schimp

Men ga in burgerzaeken zedigh

:

Hier geldt verbloemen, gunst, noch glimp.

Genadigh zijn, is ongenade

In staets belang. Hy spaert geen bloet,

Die schelmen spaert. Men recht te spade,

Daer staetrecht voortgang eischt, en spoet.

Men prest hier niet : hier valt geen klaegen.

Wie ’t lijf op prijs zet, moet het waegen.

uii. 1. 4i6. J. v. Vondel.

Van de drie Admiraalen En onze neefjens,

dood-eters,

Drie helden trokken ’t Zee om monsters te

[bevechten

En ’t Noorder oorlog door de sne vant staal

[te slechten.

Elk was een seste part van haar geheele vloot

Die ’t hooft van drien was vogt zich vrij, de

[andre doot

:

Docli Zweeden op de vlugt, verraan door

[valse knechten

Om ’t bloedig Zeegeschil niet op een dag te

[rechten.

Ha neefjes, jonkertjes, uit malle moertjes

[schoot

Gequeeckt met laffe melk, en dertel witte

[brood.

Schijtvalken, bloets, poltrons, honsfotten,

[blooje loeren,

Verkochte schelmen, guits, schandbrokken,

| vuige hoeren

;

Kont gij uw’ Admiraals zien moorden stil

[aan lij?

Wech, met een voet in ’t gat, voor schelm

[hang op te droogen

;

Wie schreumt of faalt te gaan ’s lands vijand

[onder d’oogen.

Die ’t geld, niet ’t land, dient; dient ook ree

v. 617. [de schelmerij.

J. van Neer.

Op het stormen van Karet Gustaaf, Korting van Zweden &c. op Koppenhagen.

De Vloot der Vrije Nederlanden

Brak onder Hollands Ammiraal

Ter Zont in, tusschen bei haar stranden,

Van waar het vast geplant metaal

Het vlak beschoot uit felle trompen,

En daar de Koninglijke Vloot

Met meer als veertig oorlogs-rompen

Voor Wassenaar den ingang sloot.

Hij sloeg’ er evenwel door henen,

En ’t stond den Zweden vrij wat dier,

En koste koppen, armen, beenen,

Vernielt door zijn Kanon en vier.

Gustaaf, op Kroonenburg gelegen,

Zag vast van ver dit schouwspel aan,

Zijn schepen branden, of gekregen,

En na de lucht of grond toe gaan.

Dus raakte binnen Koppenhagen

Het krijgsvolk, dat men hier vandaan
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Om Fredriks Rijks-troon t’ onderschragen

Had onder onze vlag doen gaan.

Dus wierd Gustaaf de kaart versteken,

Waarom hij de belegering

Vond raadzaam haastig op te breken

En uit zijn werken henenging.

Noch hiel hij ’t oog op Koppenhagen

En sterkte zich met volk en macht

Om nu of dan een storm te wagen,

En haar bij ’t voordeel van de nacht

En over ijs eens te verrassen.

En ondertusschen was de Maan

Tot driemaal toe geheel volwassen

En drie maal was haar glans vergaan,

Als hij den val van Denemerken

En over ’t Oost’ op eene nacht

Zijn Monarchij zocht uit te werken

;

Des trekt hij t’ zamen al zijn macht

En tijd bij donker aan ’t marcheren

Met allerhande storm-geweer,

Petarts, granaten, bruggen, leeren,

En gaat de Rijkstoel dus te keer.

Men stormt’ er op verscheiden oorden

:

Maar vint’ er mannen op de wal,

Die allesins de vesting boorden

En toezien waar ’t hen gelden zal

:

Men vint’ er Frederik zelfs in ’t wapen:

Hij waagt hier mee zijn lijf en bloed.

Ook was 't geen tijd voor hem te slapen

:

Het kost zijn koninklijken hoed:

Spreek borgers aan, vermaant soldaten,

Zijn voorbeeld geeft aan ijder moed.

Een edel hert en kan niet laten

Te vechten daar ’t de Koning doet.

De Zweden woe’n op poort’ en wallen

En voeren storm op stormen aan,

Maar schut en schroot en loode ballen

Doen haar vergeten voort te gaan,

Of van de ladders nederdalen,

En wat ’er op de wal geraakt

Door pallissade en storrem-palen

Werd altemaal ter neer gemaakt.

’t Is te vergeefs de stad bestreden.

De dulle Karei plengt maar bloed

Van Duitsen, Lappen, Finnen, Zweden,

’t Is al om niet wat dat hij woed,

En spilt zijn volk en officieren.

Hoe deerlijk komen zij te gast

Daar Pichler met de Batavieren

Op zijne post en plichten past!

Nu quam den Daagraad aangereden

En schoof de zwerte nacht-gordijn.

Ten hemel af: waar of’ de Zweden

Met haren Koning henen zijn?

Al voort, en het begon te dagen,

Verzaad van zulken bloed-banket

Als men haar gaf voor Koppenhagen,

Behalven die aldaar te bed

Geraakten en voor eeuwig slapen.

Den dag ontdekte lijk bij lijk

Van honderden verwoede knapen;

Die ’s avonds dreigden Frederijk

De Deense Kroon van ’t hoofd te smijten

Eer dat het ’s mergens dagen zouw,

Maar bij de schimmen nu ontbijten

Of zwerven vast om Charons schouw.

De Veerman van de helsche stroomen

Maakt zwarigheid om haar te laan

:

Den oude derft niet overkomen

En laat haar aan den oever staan,

Beducht of zulk een slag van schimmen

Indien hij haar lui overvoer

Niet mochten Plutoos slot beklimmen

En stellen heel de Hel in roer.

O Karei, die een tijd te voren

Met Frederik had vree gemaakt

En het Verdrag, bij u bezworen

Of niet gehouden hebt of braakt

:

Die Kroonenburg hem hebt ontnomen

En sloot met een geduchte Vloot

Zijn Zont en erfelijke stromen

Tot dat ze Wassenaer ontsloot,
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Dwers door uw schepen heen gebroken.

Daar den manhafte Wittens bloed

Met uwe neerlaag wierd gewroken

:

Die als een tijger hebt gewoed

Om Frederiks Rijxstoel uit te roeijen

En zoo de Oostzee in uw hand

Te krijgen, en de Belt te boeijen.

En nu met uwe scha en schand

Uw dullen ijver moet bekoopen,

Beschimpt, belachen en gehoont,

En ’t hoofd in stukken hebt geloopen

Daar gij het dacht te zien gekroont

:

Die om uw Heerschlust te bevechten

Ontziet noch slecht noch edel bloed,

En dappere Oversten en knechten

Als arme schapen slachten doet

:

Leert uit den uitslag zulker zaken

Dat God ook wel den Princen straft

Die al te veel de meester maken,

En wraak in plaats van winst versehaft

Dat hij de Scepteren en kroonen

En Troonen in zijn handen heeft,

En die hij gistren wou verschoonen

Vandaag wel loon na werken geeft:

Hij noemt de Koningen zijn Zonen:

Maar weet vrij, dat ’er geen van al

Zoo groot zal zijn, of zich vertoonen,

Die zijne roe ontwassen zal.

V 653. J. Westerbaen.

Adnaan Banckert. Zoon van Admiraal Joos Banckert.

Met zijn schip, bij het eiland Ween (Sond) aan den grond geloopen, verdedigde hij zich drie dagen

tegen eenige Zweedsche schepen, die moesten afdeinzen 23 Maart 1630. Onderscheidde zich tegen

de Duinkerkers en in talrijke zeeslagen tegen de Engelsehen, Zweden en Franscheti.

Lt. Adm. 1666. Overleden 1684.

Adriaan van Trappen, gen. Bankert.

Siet hier een kloecken Helt van kloecke stam

[geboren,

Die voor geen viant week aan grond, of los

[in zee,

Maar toonde syn gewelt van achter en van

[vooren,

En hem in d’oogen keeck voor Ween nog

[op de ree-

Al sat hy aen de gront, noch sag men hem

[verweeren,

En oock geduerig spoog ja niet als vyer en vlam,

Soo dat hy heeft verwondt ja seven Noordt-

\scke Beeren,
In yder hunner vloog, waer Bankert haer

[ontquam.

Siet hier noch, seg ick dan, ja desen kloecken

[Bankert,

Die andermael ook stiet aen grond, of aen

[een klip,

Maer bleef als kloecken Man aen Hope vast

[geanekert,

En sich op God verliet, met Lyf en ziel en schip.

v. S. 242. C. Udemans.

Dus siet men Dapperheid, uit Heldenstam

[gesproten

Met lofen Eer-getuit, tot hoogerampt vergroten

.

Niet anders als de Deugd, van ’t Roomsche

[Adeldom
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Met trappen : naar verdienst : het Kapitool

[beklom,

Soo steigert Bankerts Faam, met wijtberoemde

[Helden

Die ’t Grieksche Daden Boek, of Neerlands

[Oorlog melden

Mits vaders aard en spoor, zijn Jeugd heeft

[aangewend

Die zee tot voedsterin, en land voor school-

| vrou kend

Wiens lessen ’t Sweedsche volk, op hare kust

[verhoorde

Na dat hy ’t Spaansche Hofif, met klank van

[’t schut doorboorde

En Engeland getuigd, dat aan syn Lauren wast,

De Naam, de Daad, en Deugd, die eenig

v. s. 242. [Zee Voogt past.

W. Brest.

Het oor dronk lang den roem van Banckerts

[Heldenaart:

Nu siet het oogh den Heldt, tot Neerlands

[heyl gheschaepen,

Die ’t snedigh slagswaert op de Fransche

[ruggen schaerdt,

En noyt voor vyandt heeft geswicht int

[blancke waepen

:

Zyn moedt ontnam den Zweed de land’ en

[zeelauwrier,

De Deensche Croon erkent, en eert hem als

[beschermer

:

In vrede blinckt zijn raedt, sijn deucht in ’t

[oorloghs vier

:

Men druck hem niet in print, maer houw

y- 5. 240 . [syn beeld uyt mermer.

S. Hasevoet.

Verovering van het eiland Funen. 24 Nov. 1659.

Den 20 Mei vertrok een vloot van 40 schepen
, 4 branders en 8 behoefteschepen met 4000 man

hulptroepen onder de Ruyter
,
Jan Evertsen en Meppel naar Denemarken, doch eerst

in Nov. kon wegens politieke omstandigheden iets worden ondernomen.

Triomf over Funen.

O Koppenhaegen, steeck de kruinen

Nu in de wokken met uw kroon

:

Uw Koning triomfeert op Fuinen,

Hoe klinckt zijn velttrompet zoo schoon,

Bij vreemdeling, en ingezeten

!

De triomfeerder sluit gewelt,

En roof, en schennis aen een keten.

De braefste Ruiter schuimt de Belt,

Geeft vier op strant, en schans, en wallen

Van Nieuburgh, uit zijn zeekasteel.

De brave bondtgenooten vallen

Aen ’t stormen, Elck bewaert zijn deel.

Ziet adelaers en trotse leeuwen

Den klaeu in ’t hart der Sweden slaen.

Ay hoort hoe ze om genade schreeuwen,

En strijcken vlag, en standertvaen.

Dit heir, dat flus al ’t eilant klemde,

En blanck in ’t harnas brieschte op strant,

Staet uitgeplondert in het hemde,

Versmacht van roock, geroost van brant.

De lant- en zeeslang, booze Wrangel,

Die, in den kouden wintervorst

Geberght, met zijnen scherpen angel

Noch stack naer Fredricx hart, en borst,

Ziet, in ’t gevangen vrouwetimmer,

Zijn gade schreien naer de lucht,
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Die Hedewich (noit tros was slimmer

Noch onbeschaemder oit berucht,)

Holp plonderen de hoftapijten

Op Fredericxburgh, te bijster snoot,

Het kopren dack aen flenters rijten.

Nu staetze voor het krijghsrecht bloot.

Hoe krimpt Gustaef, die ’t hof der Koeren

Zoo schendigh tegens eer en eedt

Durf trappen, en naer Lijflant voeren,

Zich mesten met zijn nabuurs zweet!

De stoockebrant, die ’t graenrijck Polen,

Gedurende den stillestant

Van wapens, zette in bloet en kooien,

Om zich te warmen by dien brant,

Gevoelt de maghten, die hem drucken,

En streng de slaghpen in zijn vlught

Hem uit den taeien vleugel rucken

Vaert voort: zoo schept de zeevaert lucht,

De beurs en handel geeft en leven.

Vaert voort : ruckt uit. Hy stort : hy zinckt

En is gereet den geest te geven,

Die door de Christe weerelt stinckt.

Plompt hy in zee met al dat roemen,

Men zal de zee naer hem vernoemen.

lui. 76.
J. v. Vondel.

Op ’t landen van De Ruyter in Funen.
Stem

:

De Trompetten blasen alarm, Crtc

Singht van vreughde

En looft den Ruyter, Held

;

Die als een vroome Batavier

Die als een vroome Batavier,

Dorst op stranden, aenranden

Den Vyand, met een moedigh veld getier,

Met heele Vloten, van schuyt en booten,

Tusschen damp en vier.

Het geblader

Van yder zee Kasteel

Vulde de Lucht met vlamme staegh,

Vulde de Lucht met vlamme staegfh,ö '

’t Wijl de gaeuwe Matroosen, by poosen,

Antwoordèn yder lustigh met een laegh,

En landen onder, dien grooten donder

Elck even graegh.

Tsa Matroosen

Sprack ons den zeevooghd an,

Elck toont hem wacker als een man,

Elck toont hem wacker als een man :

Wat al glory, sal ons de victory,

En ’t Vaderland, al vreughde brengen an,

Haer Ruytery, die wijckt ter zy,

Watse wijcken kan.

De Soldaten.

Daer door gemoedight,

Drongen met force en gewelt,

Drongen met force en gewelt,

De geleden der vluchtende Sweden

Als schapen na haer wallen, uyt het veld,

Datse ten lesten ’t volck en de vesten

Gaven aen den held.

cxxni. 27.

Fuunsche Beerejagt, of de Luis op de Kam.

Toen d’averechtze August’, den landplaag,

[en vrybuiter,

De Fuunsche Beerejagt, door Sulsbach, had

[verstaan,

Hy borst van spijt, en zei : Bespringt die

[Waater-Ruiter

Mijn Vloot, en Kroonenburg, zoo is ’t met

[ons gedaan.

Dat ’s woor, sprak Bremer Hans, du schalst’et

[zoo bevinden

;

Want Michel moot
;
up ’t jungst

;
den beusten

[duvel binden.

Apoc. 12:7 en 20:2. Dan 12:1.

Nu krimpt den Beer, die zig een poos,

Te gruwlik, en te goddeloos,
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In Pruissen, en in Poolen,

Gewarmt heeft, by de kooien

Van ’t alvernielende oorlogsvuur,

Met vreugd, in Huis, in Hof, in Schuur,

In Kloosters en Kapellen,

Door zijne moordgezellen,

Ontsteekken, als hy repte, of sprak,

En zijn verbond en Eeden brak;

Zoo hoog en duur geswooren

:

Wanneer hy, dol van tooren,

Gelijk een helhond, blafte en spoog

;

En, met zijn deegen, ’t regter oog

Van Koerland uit dorst steekken,

Alleen om zig te wreekken

Aan ’s Kaizers Opperkamerheer,

Den Brandenburger, die zijn speer,

En sabel scharp liet wetten,

Om, op den borst, te zetten

Van dit afgrijslik ongediert,

Zoo dom als dol : dat vloekt en tiert,

En swoer, by duizend droezen,

Nog zoo te roezemoezen,

Dat al de weereld wagen zou.

En dat hy Freedrik, in de rou,

Wel haast, uit Koppenhaagen,

Zou voor den drommel jagen.

Om dan, met alle magt terstond,

Den Keel van Holland, in de Zondt,

Op ’t digste toe te knoopen,

En al’er schat te stroopen.

Dit was, voor hem, al buiten zorg

:

Wyl hy, van Elze, en Kroonenborg,

Zijn keetens uit kon spannen

;

En ’t Hooft der zee-tyrannen,

Den wrangen Wrangel, voort de Belth,

En Fuunen, onder zijn geweld,

Zou houden, door zijn Vlooten,

In spijt der Bondgenooten.

’t Gelukten hem, een wijl, zoo ’t scheen.

Des luistert hy naar regt nog reen

;

Maar blixemt, met zyn klingen,

Om Freedrik kort te dwingen:

Dogh, eer hy omziet, keert de kans.

Op Fuunen voert men ’t volk ten dans,

Naar ’t spel van onzen sluiter,

Den dapp’ren Waater-Ruiter,

Die niet, dan oorlogsdeunen, blaast,

En dan het aldervetste graast,

Als hy, op ’t schuim der boeven,

Met zijn geschut mag troeven,

Dat bloed, en brain, om d’ooren spat

:

En liever, eer hy, als een kat,

Of blooden haas, zou loopen,

Den huid zoo duur verkoopen,

Dat, wat hy om, of by hem zag,

Met hem, in eene donderslag,

Zou naêr den Heemel vaaren,

Of zinkken in de baaren.

Nooit was hem ’t leeven zoo veel waard,

Als d’eer, die hy, voor ’t Land, bewaart.

Laat Nieuwburg dit getuigen,

Dat hy, zoo kort, deê buigen,

En ’t Heir, dat, als een rook, verdween,

Toen Hollands dapperhaid, den Deen,

Op ’t Eiland, quam ontzetten
;

En Vaandels, en Kornetten;

En ’tVolk, daar Karei roem op droeg,

Aan Freedrik, eer men d’aftogt sloeg,

Gevangen, en gebonden,

Wierd, tot triomf, gezonden.

Doorlugte Ruiter, vaar zoo voort,

En klamp den Zee-tyran aan boord.

Bevry de vrye Stroomen.

Den moed is hem benoomen.

Hy kwijnt, van hartzeer, op het bedt;

En schrikt, als hy uw Scheeps-trompet

Hoort, voor zijn ooren, klinkken.

Zijn lof begint te stinkken.

Terwijl men u, met lauw’ren, kroont.

Tast toe, ’t is al te lang verschoont.

Nog eens, dan moet hy ruimen.

Koom, met uw ys’re duimen,
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En knip de plaag van Amsterdam,

De maag’re Luis zit op de Kam.

xux 64 Jan Zoet.

Een Kruis=Klinkert. Adjeu voor de Kersten-

Vloot Tegens de Gedoopte Barbaren. Ge-

zongen in ’t jaar van ongeloof, doe de

Zeewolf den kranken Ys-Beer troosten ging

in ’t Noorden: Nu Gedrukt met toemate tot

een half vijf en twintig, op den stinkenden

Rozenhandel, ’t begaaide en bekaaide Hol-

land.

I.

Aan myn Heeren de Staten.

Hoogwaarde Vaders, dien, om d’algemeine

[zaken,

’t Gemeine Vaderland van ’t menselijk geslacht,

De Vrê, de Vrijheid van Europe te bewaken

En voor te staan
;
van God vertrouwt is hooge

[macht

:

Nu is ’er stofom heil, ontzag en gunst te maken.

De Noord, de Oost, de Zee lijd indracht,

werd verkracht

;

Temt gij de moedwil niet van Beeren en van

[Draken

:

Door u is ’t, dat, naast God, de wereld rust

[verwacht.

Hoe heilig is dien grond daar hope op is

[te bouwen

!

Hoe verr’verrukt slaat hij dat godlik doel-

[wit mis,

Die uw geboren en gezworen Vijand is;

De Zeetijran zijn boos bestaan is uw ver-

trouwen :

't Is veel vooruit, dat gij, noch onglijk doet,

[noch lijd.

Hij tegens allen, gij voor God, voor allen strijd.

II.

Aan de Nederlandse Leeuwen.

Wel op, ter Beeren-jagt, gij Nederlandsche

[Leeuwen

:

De droes is schriklijk, maar zoo schriklijk

[niet als ’t lijkt:

De kans is zwaar, maar schoon
;
in menigte

[van eeuwen

Geen zoo gewichtig
;

schikt slechts dat gij

[niet en wijkt:

’t Gekarm van Weezen, en veel duizenden

[van Weeuwen

Breekt door, den vijand ’t hart : en zijn god-

loosheid blijkt.

Den Hemel is ontroert door ’t lange en nare

[schreeuwen

:

Hij is rechtvaardig die daar boven ’t vonnis

[strijkt.

Ontziet de Beer en Brit zijn Godheid niet

[te tergen,

De Aarde, en de Zee ’t ontheiligen met bloed :

Maakt gij uit nood een deugd, neemt uit

( haar zonden moed :

Gij kont, gij moet, gij zult de Zee en d’Aarde

[bergen.

Al prangt den feilen Beer met vlaggen van

[de Roos,

Uw God is al te goed, uw vijanden te boos.

III.

Aan den onverwinnelijken Zeeheld, Michiel

de Ruiter; Vice Admiraal van Holland.

Groothertig Held, zoud ik u moed in spreken ?

Dat ware uw kroon en dapperheid te na.

Gij gaat de Noord met donderslagen preken,

Dat Zweede, en Finne, en Lap de schrift versta.

4
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Gij zult den Beer zijn ijzre hoofdpan breken,

En richten trouw en eindelooze schh!

Of God en wil geen schellemstukken wreken,

Of Christenrijk is gantsch in ongena.

Zouw ’t godloos zwaard dan immer triumferen;

Laat ons geloof, laat onzen God dat toe ?

Neen, Zweed, neen Brit
;
gij werd uw eigen roê.

De zee eerst, dan de aarde te verheeren,

Is uw’ besluit; en smoorde uw overmoed,

Geen Zundvloed van geplengt onschuldig bloed.

IV.

Aan den zelfden.

Zit op, zit op, en geeft uw Zeepaard sporen,

O Ruiter, nu is recht uw tijd geboren,

Den menschenvraat, den ijsselijken Beer,

Die wet noch God heeft, eed ontziet noch eer
;

Den helschen beul van Gods vergrimde toren

Te loonen, is uw’ vromigheid beschoren.

Gerechtigheid trek eindelijk van leer,

De Duivel raast met dulle tegenweer:

Maar gij, ontziet u niet de hel te tarten

;

En klampt haar stank van Rozen u aan boord,

Uw’ tegengift zij ’t bloed van versche moord.

Zwicht, Ruiter, voor geen Engelen met starten.

Zit op, zit op, en voor, en met uw God,

Den hemel duld wel zonden, maar geen spot.

V.

Aan den zelfden.

’T Land vol van bijbels, maar wel ruim zoo

[vol van zonden,

Is uit om zijne maat te vullen over Zee.

Karthage en Romen, zijn nu Amsterdam en

[Londen

:

Maar Amsterdam heeft God, en Londen Karei

[meê.

Daar werd al 't Menschelik en Godlick recht

[geschonden,

Hier streeft men maar alleen na Vrijheiden

[na Vrê.

De Christen Wereld staat en gaapt met open

[monden,

Wat uitslag nemen zal den strijd van deze

[twee.

Gij Ruiter, zijt het hoofd, daar onder duizend

[Helden,

Nu ’t Vaderland op steunt, de Christenheid

[op rust;

Als van een God begroet uw komst de

[Ooster-kust.

Van zulken kans en weet de oudheid niet te

[melden.

Val aan, gij waagt, gij wint, rechtvaardig is

[uw lot;

Die voor den vrede vecht die vecht gewis

[voor God.

VI.

Van Koning Karei, en aan de Ruiter.

Dat Princen Goden zijn, wil Karei wel ge-

[looven;

Maar dat’er is een God der Goden boven

[haar,

Als Jezus hem dat preekt, dan preekt hij

[eenen dooven.

Geloofde hij in God, en dat zijn woord is waar
;

Hij vreesde God, en ’t loon van moorden,

[branden, rooven :

Hij zweert nochtans bij God, dien opper-

logenaar.

Dan zweert hij bij hem zelfs
;

hij kent geen

[God daar boven

:

In zich gelooft hij, en in hem zijn Oorlogs-

schaar ;
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Christine in den Paus; gaat, Ruiter, maakt

[hem ooren

Is ’t mog’lik, opent hem het Nieuwe Testament,

Dat God hem door den mond van uw’

[Kartouwen zend.

Het wankt al zijn geloof, de Protekteur wil

[’t schoren.

Zoo hem zijn Monarchij, en hij hem zelfs

[ontschiet,

Gelooft hij lichtelijk voortaan in niemand niet.

VII.

Van Wassenaar, hólland, de Ruiter en de

schele Teems

De deugd van Wassenaar, veel hooger als

[de wolken,

Die bergde d’Oost zijn Zee, en Frederik zijn lijf:

Gezegent is zijn naam bij alle Christen volken :

De schele Teems benijd ons d’eer van dat

[bedrijf.

Zijn eerzucht, dieper dan het diep der Noord-

[sche kolken,

Springt hem met Vloten bij, en alle krijgsgerijf

;

Die d’Oost en Noord zijn bloed, en vleesch

[heeft afgemolken

;

Alleen in schelmsch geweld, en valsche mei-

[need stijf.

Lijd Holland dat, gevrijt om Vrijheid te be-

[waren?

Verwacht het uit de Teems dat Godlik zij

[en goed ?

Te schendig is ’t geleert, te dapper is ’t gemoed.

De Ruiter wil zijn lijf, het volk zijn geld

[niet sparen.

Geen Vijand men vertrouwt : veel beter ’t al

[gewaagt

Dat ons de Teems benijd, als dat men ons

[beklaagt.

VIII.

Aan de hollandsche Matrozen.

De Zweed en Brit zijn ’t eens, en t’saam ver-

dragen,

De helle gaat met gruwelen bevrucht

:

Zet bij, zet bij, wat mast en kiel kan dragen,

De Zee lijd last, de Weereld is beducht.

Matrozen, rept uw’ handen, schutt ’uw magen,

Niet zonder Zee en geeft u d'open lucht

;

Gij moet ’er opslaan, of gij zijt geslagen:

Het roof-ziek volk vereischt uw straffe tucht.

Zoud gij de Zee, uw erf, ten proje geven ?

Te groot is noch uw hart daartoe en moed.

Gaat, bluscht den Beer de bloeddorst met zijn

[
bloed.

Ontziet geen dood die volkeren doet leven.

Voor ’t Vaderland schreumt liefde geen gevaar,

Met liefde stérft een Krijgsman Martelaar.

IX.

Aan de zelfde.

Matrozen, hartig volk, Zee-leeuwen, knappe

[gasten,

De kracht en rechter arm van dit beloofde

[land
;

Die ’t drijvend Holland nu met dapperheid

[bemant

;

Tsa rustig ’t zeil, en zwaait de bloedvlag van

[uw masten

:

De Zee van Knevlers en Vrijbeuiters te ont-

pasten

Is uwen roem : nu kust de Christenheid uw’ hand

;

Gaat, legt den Beer en Dog, twee Duivels,

[aan den band.

Gij hebt nu keur van tween, te vechten, of

[te vasten

:
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In deze tocht bestaat uw’ Vrijheid en uw

[Brood

:

De Brit prest met geweld, u prest de liefde

[en nood.

Slaat, vrome Bataviers, slaat op die vlache

[dieven.

Die Vijanden van God en ’t Menschel ijk ge-

slacht.

De wraak ontwaakt, en geeft die Roovers in

[uw’ macht

:

Eischt gij betoog: ziet, in uw Bijbel zijn de

[
brieven.

X.

Aan de hoogbezworen Kapiteinen van de

liollandsche Vloot.

Gij Hoofden, dien ’t gebied van Hollands

[Zeekasteelen,

En ’t heil van Christenrijk is op uw’ Ziel

[

vertrouwt

:

Uw Vaderland, uw eed, uw last, uw God

[bevelen

U hoog, het onheil, dat de heil’ in ’t Noorden

[brouwt.

Gij moet en zult den Beer. ’t bloeddronken

[beest gaan kelen;

Een schelm, die in die plicht, dat heilig werk,

[verdouwt

:

Den zwarten Engel mag ’t met zijnen staart

[wat streelen,

En starken ’t met extrakt van Rozen
:

gij

[slaat stout

Op Hemel en op Aarde, en ’t heilige geweten

De Roze rot al, stinkt bij menschen en bij

[God:

Den Beer, dat woutbeelt, kent noch God noch

[zijn gebod.

De Aarde en Hemel zijn op ’t ongediert

[gebeten.

God schenn’ de schelmen : maar is noch bij

[u een wijf,

Zet mij de romp aan land, ik leene het mijn lijf.

Toemate, op den stinkenden Rozenhandel,

’t begaaide en bekaaide Holland.

XI.

Van Holland en Engeland.

Wat duizend schanden! komt ’t gewapend

[Holland over,

Is onzen man te roer nn gantsch en al verwijft,

En duld dat d'eunj’re Roos het leeuwenhart

[betoover

?

Den Beer die grimlacht vast, al de gemeinte

[kijft:

Wat Staat maakt staat op een jaloersch en

schalk beloover;

Noch wijl hij, als partij, door oorlogsmachten

[stijft,

’t Verraad, het wreed geweld, de meineed van

[een Roover.

Gelegentheid ons lokt, noodwendigheid ons

[drijft.

Nooit geen zoo groot, de kans, met God en

[moed te wagen.

Geen valsche heerschzucht rust ooit anders als

[geslagen.

Wie wil gefopt zijn, vier gewapende ontrouw

[bot.

Wat kan gezworen haat en helsche nijd doch

[brouwen

Als smertelijk verraad? Hoe! zal men nu

[
vertrouwen

Den ongerechten Brit, niet den gerechten God?
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XII.

Aan Nederland.

’T Zeeschuimend Eiland hoe vremd in

[veranderingen

’t Verandert nooit in wil om ’t Nederland te

[dwingen,

Zijn eeuwig hertenleed, een doorne in zijn

[voet.

Zijn voorspoed neemt het op voor eigen

|

tegenspoed,

En letsel om ter Zee na lusten om te

[springen.

Kan ’t dus wel anders als na Neêrlands

[welvaart dingen?

De tong queelt zoet, maar ’t hart veel bitterder

[als roet,

En doet niet wat het zeit, en zeit niet wat

[het doet.

Wat lag hem aan den Beer, en zijn vervloekte

[zaken,

Waar ’t niet om tegens ons, door hem zich

[stark te maken?

O Neêrland schut uw scha, beschut de

[Ooster Zee.

Verlaat gij Frederik, verliest gij eer en vrinden,

Bij Mars, niet bij Merkuur, is heul en heil te

[vinden.

Ontziet niet, maakt ontzag
;
zoo maakt gij

[vaste Vreê.

XIII.

Aan Holland.

De Koopmanschap staat stil, de Schipper heeft

[geen vrachten,

Den Arbeidsman geen werk, het land is vol van

[klachten

;

Nooit was’er grooter nood, nooit grooter Vloot

[in Zee,

Nooit had men schoonder kans, nooit dat

[

men minder deê.

Wie peilt het diep geheim van deze

[raads-gedachten ?

Wie kan, dat heilzaam zij, van heiloos Volk

[verwachten ?

Zijn trouwloos roofgeweld doet noch den

[burger wee

;

Wie Holland tegen is, heeft dat geslachte meê.

Noch zijn de werken niet gelijk de gladde

[woorden

:

Vertrouwt uw zaak, uw God; geen listige

[akkoorden.

O Holland ! hoed uw volk voor ramp, uw

[Staat voor spot.

Wij willen goed en bloed, met u en voor u wagen,

Maar rustig aan den Beer weêr in zijn kot

[te jagen.

De stemme van uw volk, is u een stem van God.

Kn 8149. De Kokerboer,

Dood-vijand van de Krijg.

Tegenstanders der Staatsche partij klaagden over een te zwak optreden

in de Oostzee uit vrees voor Engeland.

Morgen-Wekker aan Joost van den Vondel.

\ an Vondel, leeft gy nog, en laat gy u niet Of huilt gy, met den Leeuw, die zig, by bei

[hooren ? [zijn ooren,
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Laat schudden als een Lam, en agt zig schier

[berooft

Van zijne zalighaid, indien hy niet gelooft

Aan ’t Frans en Engels woord ! Of zijn ’t de

[Lombert $eelen>

Die ’t u belettten met uw Roskam, scharp

[en hard,

De Maanen van den Leeuw, die nimmer zoo

[verwart

Geweest zijn, alsze zijn, nu, met gebonden

[handen,

Men d’Admiraalen zend, ten prooye der Vy-

[anden,

Wanneer ’t hen lusten zal, als nu, nueene Man,

Tot Londen, meerder doet, als ’t heele Raads-

[gespan

Der Staaten in den Haag, diePacpfique Heeren,

Die stuurlui van het Land, die ’t aan hen

[koude kleeren

Niet eenmaal raakt, of zig Matroos laid en

[verstinkt

Terwijl ’s Lands welvaart, geld, en volk te

[gronde zinkt,

Ook zonder slag of stoot, op yd’le hoop van

[Vreede,

By zulk een volk belooft, die zig aan eer en

[eede

Nooit bonden, dan om winst. Van Vondel,

[zyt gy dood?

In hondert jaaren zig geen beeter stof aan bood

Voor uw vergalde pen. Hoe breed zou zy gaan

[wayen,

Als zy ons in ’t gehaim van Staats-bestuur

[mogt layen,

En openen het hart, en toonen eens het Wit,

De magt van ’t kleen getal, dat op het Kussen

[zit,

En, onder schijn van vreeze en wantrouw

[teegens Spanje,

Den haat voed teegens ’t Huis van Nassou en

[Oranje,

En Engeland ontziet, niet om het algemain,

Maar eigen voordeel, en uit schrik voor

[Loevestain.

Met wat verwondering zoud gy een boer

[doen leezen

:

Dat eenige van Staat ter weereld niet meer

[vreezen,

Dan dat zy zouden zien den Deenschen Kroon

[herstelt,

Door Brandenburgsche Magt, met Hollandts

[Vloot, en geld,

Of dat den Engelsman wierd uit de Zond

[geslaagen,

Op dat den Koopman, vry en vrank, naar

[Koppenhaagen,

En naar de Wijssel voer, en dat tot Amsterdam,

Den ouden trek, en prijs, weêr in de Waaren

[quam.

Hoe vreest men daar dan voor, zou hier den

[Kinkel vragen,

Waarom dan de Gemeent’ met nieuwe last

[te plaagen,

En van twee hondert een te neemen van ons

[goed,

Op dat den Deen zijn smart door Zweeden

[werd verzoet?

Want zoo men dit niet doet, wat hoeft m’er

[toe te geeven ?

Zagt Huisman, geef, en zwijg. De Heeren

[moeten leeven.

Karossen kosten veel
;
en hoe men zwaarder

[schat

Den Borger (let hier op) te beeter vaart de Stadt.

Dat mogt de Duivel doen, zou dan den

[Reekkel vloekken,

Maar Boeren zijn te bot voor duist’re Heere

[Boekken.

Een schrander Politijk die heeft het nog te

[kwaad,

Dat hy d’Inklusy, of d’Exklusy, regt verstaat.

En of ’t niet baide een, en ’t zelfde zy te zeggen.



l66o. UITVINDING VAN EEN MIDDEL OM GEZONKEN SCHEPEN TE LICHTEN. 31

Van Vondel, ik verlang, hoe gy dit uit zult

[leggen,

In goed rond Hollands duits, want onduits

[gy verband,

Koom vaardig, leen ons eens uw inkt, uw pen,

[en hand.

Het Volk vast mort en knort, om dat het

[niet kan uitten,

Het geen het ziet, en weet. En denk de Beurs,

[de Schuitten,

En wagens bidden u, het Land, den Staat, de

[stad

Van Amsterdam, daar gy wel hebt een

[woord in ’t vat,

En die u vryen zal van al dat u mogt deeren,

Zoo wel als Engeland voor Loevestain de

[Heeren.

’t Za lustig, ty aan ’t werk, ik open u de poort,

En schaider daar meê af. Van Vondel maakt

XLIX. 79. [gy ’t voort.

J. Zoet.

Gedenkpenning geslagen op het lichten van gezonken schepen v. L. II. 478.

Omstreeks 1660 vond de Deen Trewleben een middel om lading uit gezonken
schepen te visschen

, toegepast o.a. op de Brederode
,
het schip van Witte Corn.

de I Vith, in de Sont te gronde gegaan en op een schip van Kpt. Waterdrincker
,

bij Westkapellen gebleven. Hierop zinspeelt het volgende gedicht.

Eerenkrans. Voor de Noordteynders tot Enchuysen.

Komt Vrienden, houdt een weynigh stal,

En singht dit Liedt met mijn,

I ot lof van de Noordt-eynders al,

Die tot Enchuysen zijn

:

Hoort toe Matroosen al-te-saem.

Haer daden in ’t gemeen

Sijn waerdigh te verhalen
;

Kond’ickse groot en kleen

Nae ’t leven recht af malen.
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Sy vreesen koud’ noch ongemack,

Of buyen van de Zee;

Sy kluyven lustigh aen de back,

Al is een ander wee

:

Sy vreesen damp noch mist,

En zeylen sonder sorgen,

Als of voor haer de kist

Een Lichaem had verborgen.

Sy hebben om in Zee te gaen

Kasjotters ofte Schuyt

;

Als niemandt derft de reys bestaen,

Sy steecken daer op uyt.

Is maer een Schip in ly,

Of gaet de kiel te gronde,

Sy worden stracks daer by

Tot hare hulp bevonden.

Sit yemandt aen een hardePlaet

Of met het Schip op Strandt,

Sy brengen dat met raet en daet

In ’t korte weer van ’t Zandt.

Geen dingh dunckt haer te swaer

Al moeten sy wat wroeten,

Om dat haer loon hier naer

Het bitter sal versoeten.

Leyt daer een Schip in ’t Ys benout,

Bevrooren vast en sterck,

Al is het uyter maten kout,

Sy trecken stracks te werck

;

Elck een hem kattigh stelt

Met hacken, trecken, draven,

En brenghen ’t met gewelt

In een gewenschte Haven.

Is daer een Schip door storm en leek

Gesoncken tot den grond,

Sy heden stracks dat groot gebreck,

Met Zeylen onder ’t rond,

Met pompen sonder rust,

Met putten sonder kijven,

Tot dat het Schip met lust

Heel droogh begint te drijven.

En worter van een wrack geseyt,

t Is stracks’ t’sa Mannen kom,

Schoon of het onder ’t Water leyt,

Daer geven sy niet om,

Sy weten Koopmans waer

Perfect daer uyt te Vissen,

Al is het noch soo swaer,

Het sal haer selden missen.

Vraegh Vlissingen, die weet het klaer,

Maet Zeeu spreeck uyt goed rond,

Hoe dat de Water-drincker daer

Met Silver sonek te grond,

Dat meenigh sloegh ter neer,

Hoe kloeck dees Helden waren,

Om dat te visschen weer,

Daer veel noch wel af varen.

Het Vlie en Texel konnen mee

Getuygen klaer en wis,

Hoe meenigh Ancker op de Ree

Van haer gevonden is
;

Geschut, Loot, Yser, Stael,

En hondert and’re dingen,

Die sy dan al-te mael

Hier tot Enchuysen bringen.

De barre koude Winter seyt

Met Stav’ren over-luyt,

Als ’t Ys in Zee bevrooren leyt,

Hoe dat met meenigh Schuyt

Dees’ kloecke Helden trouw

Met Vriesen overloopen,

Die nae haer Vrient en Vrouw

Verlangen ende hoopen.

Vaert wel Noord-eynders allegaer,

Gaet soo gedurigh voort,
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Leeft vroom en vreedigh met malkaer, Dan dienje eerst te draven

Gelijck als dat behoort. Nae ’t alder-hoogste goet,

Maer als ghy hier soo wroet, En die volmaeckte Haven.

xiii. 23. F. G. Drieduym.

M. A. de Ruyter, 1661,

viet een smaldeel van 18 schepen naar de Middellandsche zee
,
tegen Algerijnsche zeeroovers en

ter bevrijding van christenslaven.

Verzoek van de Middellandsche Zee aan de Zeemagt van Holland.

Het plundernest Algiers wordt vast op ’t

[
rooven stout.

Ontveiligt vast alom mijn hobbelende wegen,

En stelt mijn handelaars bekommerd en ver-

legen :

Wat raad, om eens dat schuim te schuimen

[van mijn zout?

Hollanders, die zoo veel van nette straten houdt,

Zoo zeer tot zuiveren en boenen zijt genegen,

Ei, maakt dat Turksche slijk eens uit mijn

[straat te vegen,

’t Welk mij zooveel belets, u zooveel onheils

|
brouwt.

't Is wind met zulken schuim verbond te

[willen sluiten

;

Dat Gomorrijtsch gespuis, verhit op heilloos

j
buiten

En weet van eer noch eed, en past op geen

[ verdag.

Dus schrobt dat wolvenest eens van mijn

[straat als leeuwen,

En plant dan wederom, gelijk als voor twee

[
eeuwen

Den bezem op den mast in plaatse van de vlag.

lxx. m.
) . de Decker.

Jan van Kampen
,
Kapitein der Amsterdamsche Amiraliteit.

Onderscheidde zich in den slag in de Sant. In 1661 onder de Ruyter naar de Middellandsche Zee.

Toen den manhaftigen Zeeheldt Jan van Kampen voor Kommandeur naar de Straat, enz.

Van Kampen gaat in zee, om in de Straat

[te kampen.

Het Beursgewelf wort best door zeegevecht

[gestut.

Hij brandt in ’t water om Algiers aan boordt

[te klampen.

Geen blixemendt geweer, noch donderendt

[geschudt,

Weerhouden hem, als hy zyn vyandt komt

|

bespringen

Hy durft de Doodt, op hoop van roem, het

[voorhooft biên.

5
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Straatschenners, maak hem plaats eer dat hy

[u komt dwingen.

Wie andre wil behoên zal voor geen roovers

[vliên.

Zoo wordt d’onvrye straat geveiligt om te

[vaaren.

Hy poogt de steevenkroon, die hy door ’t

[scherp geweer,

Voor Kroonenburg, bevocht, te houden op

[zyn hairen.

Niet snooder voor een Heldt, dan ramp in

oorlogs-eer.

De krijgsfaam wordt bewaart door moedt

[en schranderheeden.

Dit toont hy door zyn staal, noch roodt van

[’s vyandts moedt.

My dunkt ik zie dit Hooft, tot heil van ’t

[Hooft der steeden,

De Turk alree, tot schrik van Mahomet, aan

[boordt.

Verwin, o heldt! o sterf, niet laffer dan te

[stryken.

Wie dat naar krygsroem staat moet geen

xiv. 230. [gevaar ontwyken.

Jan Vos.

Ter Begraaffenis van den Manhaftigen Zee=

heldt Jan van Kampen.

Van Kampen, die op zee zeeghaftig pleeg te

[kampen,

Besloot onlangs voor vast, dat hy met raadt

[en moedt,

Tot heil van Neederlandt, de Brit aan boordt

[zou klampen.

Wie Landt- en Scheepskroon mint ontziet

[geen hartebloedt.

Dit speet de Doodt, en riep, al knarssend’

[op haar tanden

;

Ik ly niet dat een mensch het donderendt

[geschut,

En blixemende zwaardt, in klem van dappre

[handen,

Tot hoon, zal krygen, of mijn krachten zijn

[onnut.

De stouten moet men, eer zy woeden, teegen-

[streeven.

Ik zal hem, door mijn schicht, verwinnen op

[zijn bedt.

Wie Helden spijt wil doen moet hen op ’t bed

[doen sneeven.

Hier zweeg de Doodt, en heeft haar moordt-

[pijl scherp gewet

;

Die hem de borst, o ramp ! tierannig heeft

[deursneeden.

Nu lacht de Teems van vreugdt : maar Neêr-

[landt weent van smart,

En roept : hier leidt dien heldt die Britten,

[Turk en Zweeden

Deedt zwichten voor de moedt van zijn ver-

staalde hart.

Wat houwt men op zijn graf, tot luister van

[zijn tochten?

Een kroon van steevens die met lauwren zijn

xiv. dl ii. 239. [deurvlochten.

Jan Vos.



KLAAS HENDRIKSZ. GIETERMAKER, 1621—NA 1662. LEERMEES-

TER DER NAVIGATIE. SCHRIJVER VAN ZEEVAARTKUNDIGE

WERKEN.

GEGRAV. PORTRET OP DEN TITEL VAN ZIJN VERGULDEN

LICHT DER ZEE-VAERT. MET ADRES VAN H. DONCKER.
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Klaas Hendriksz. Gietermaker . 1621—- na 1662. Leermeester der navigatie bij de

Amsterdamsche Kamer der O.-I. Compagnie. Examinateur der Stuurlieden.

Schreef verschillende zeevaartkundige werken
,

b.v. de vier boeken van

't Vergulde Licht der Zeevaart.

Jan Zoets Intreede, ter Konst-Schoole van Mr. Klaas Hendriksz. Gietermaaker.

’t Almagtig scheppend Woord, en onbegrijplik

[Weezen,

Wiens Stip, en Middelpunt zig overal vertoont,

Wiens Omtrek in geen ding volkoomen is te

[leezen,

Of ergens word bepaalt, en ’t eelste Schepzel

[kroont,

Met wijshaid, en vernuft, om ’t alles af te

[meeten,

Wat hij geschaapen heeft, eischt, van ons,

[naarstighaid,

Om Maat, en Tal, en Wigt volkomentlik te

[weeten

;

Wijl ’t Onderzoek alleen ’t Verborgen open laid.

Indien men dan ’t Verstand, op ’t scharpste,

[poogt te slypen,

Men zal, van d’aarde zelf tot in den Heemel

[gaan

:

De groothaid van de Zon, en al heur doen

[begrypen

:

De loop der Sterren zien. De werking van

[de Maan,

In Eb, in Vloed, in Mensch, in alle dingen

[leeren,

Zoo naakt, zoo klaar, zoo waar, zoo wis, zoo

[bloot, zoo vast,

Zoo zuiver, zoo volmaakt, dat wy de zeven

[Spheeren,

Voor eeuwig, op ’er spil, doen draajen zonder

[last

;

Wijl dit waaragtig is, en staag, in mijn

[gedagten,

Word, door de geest, verbeeld, ó Gieter-

[maaker ! zal

Ik dan, om d’ouderdom, mijn moogenthaid

[verkragten,

En sterven, als een kind, onkundig, blind, en

[mal,

Daar uwe gunst my nood, om d’eed’le

[Weetenschappen,

Van Sterre en Zeevaarts-konst, te leeren?

[neen, ó neen

!

Ik wil, uit d’Ouderdom, weer in de kindshaid,

[stappen,

En haaien, van uw brain, mijn manbaarhaid te

[leen.

Mijn Schip wil by de wind, en voor de wind

[niet zailen :

Uw Gieter giet dan vry het waater tot in top

Van ’t uitgespannen doek, dat nu niet doet

[dan kaden,

En stuur- noch bak-boord kend in ’t onge-

baande zop.

Ik zal mijn anker dan, op Godsgenaade, ligten,

En steeken, met de Vloot, uit uwe School, in

[Zee.

Uw Noordstar, en Kompas, zal my wel onder-

[rigten

:

Want wie uw koers staag houd, die vind een

xux. 150. [goede reê.



3Ö 1 662. BALTHASAR BOKT MET TWAALF SCHEPEN UIT BATAVIA NAAR CHINA EN FORMOSA.

Balthasar Bort met twaalf schepen uit Batavia naar China en

Formosa gezonden. 24 Juni 1662.

Borts Voyagie.

Landts Hooft-stadt van heel India,

Wy steken nu op Godts gena

Met twaelf Schepen in de Zee,

En laten u Bataafsche Ree,

Tot wonder voor een yder Man,

Die op u stroomen komen kan

;

Kloeckmoedigh Heer, ó Balthasar!

U Wijsheyt light gelijck een Star,

Sy wijst als vuurbaack steets voor heen

Om and’re op haer light te treen

;

Soo blinckt u heerschappy in ’t stael,

Als Krijghs-vooght ende Admirael

;

Waer op heel Indiens wijse raet

Haer dapperheyt op u verlaet

;

Om soo vervallen roem, en eer

Te brengen aen haer luyster weer,

Om weer-wraeck van ’t vergoten bloet,

Geplenget door een hoogh gemoet,

Al van een Godt vergeten rot,

Te stellen tot een ramp en spot.

Op, op dan Helt! ghy zijt de Man,

De geessel van ’t gewest Taywan;

Die al ’t verradelijck gebroedt,

Sult nederbuygen onder voet;

En stoppen soo het droevigh leek,

Door harde treeden in haar neck:

Den Hemel geeft ’t gewenste deel,

Dat gy Cocksin, gelijck het meel

Vermalen mooght, tot nietigh stof,

Tot uwer eer, en Godes lof

:

Soo klimt de degen van u zy,

Tot roem van d’achtb’re Compagny,

En reyset in een Laure geur,

Voor Indiens Raadt, en Gouverneur.

cxxx. 9. Matthys Ckamer.

Laurier-Tack, gezegenpraelt in de Zegen-

rijeke hand van den lieer Balthasar Bort,

Krijghs-vooght, en Commandeur over ’s

Compagnies navale Krijgs-macht, te Water

en te Lande, op de Kuste van China.

Beleefde Commandeur, en wijsen Admirael,

Aen wien is toevertrouwt een Vloot van

[twaelef Schepen,

Leght steeds op sulcken grondt u degen, loot

[en staal

;

Tot aenwas van u eer
;
en ’s vyands sware nepen

:

Alsoo, soo bralt u roem, die alle Helden port

;

Soo komt de wijsheyt steeds met wijs beleyt

[te bort

;

Als ’t gisteren noch bleeck, doen ’t onse oogen

[sagen,

Reet gy op den Triumph van uwen Zeegen-

[wagen.

Begunstight moet u handt in alle weegen zijn :

O Godt
!
geeft doch aen Bort, u rijeken milden

[zegen,

Roey uyt des vyants macht, en laet haer goude

[Mijn,

Toch springen voor den lof van onsen Lauren

[degen.

Voor Siotha den 10, Augusti 1662.

cxxx. i4 Matthijs Cramer.



1664. GESPANNEN VERHOUDING MET ENGELAND. 37

Wegens de gespannen verhouding met Engeland werd van Wassenaar met een

vloot in zee gezonden. 1664. De oorlog brak eerst het volgend jaar uit.

Goedereys-Wensch, aen de Hoogh geboorene Heer, Jacob van en tot Wassenaer,

Midsgaders aen zijn by=hebbende Vloot.

•J*
’t Kruis ons nae den Hemel leyt

’t Kruys hier vloeck en zegen scheidt.

Wenst nu al geluck en heil,

Die uyt Hollant maken zeyl,

Ic wens toe den Zêgen-prael,

Opdam Eendrachts Admirael.

Ick wensch Steeren, Son en Maen

Al tydts magh ten dienste staen,

Neerlants zee-macht vloot en helt

In Neptuni killigh veldt.

Noch soo wensch ick Davids-Moet

In al ’t geen Opdam doet

lek wens stereke Samsons kracht,

Al de Bataviersche macht.

Ick wensch Salomons verstandt

Scipio voor ’t Nederlandt

lek wensch ’t beste windt en weer,

d’Edle Wassenaersche Heer.

Heer leydt Hollants vloot en volck

Door u handt Calom en Wolck!

Ach Heer! wees een vuer en wal

Neerlandts Thuyn en scheepen al

!

Neerlands Pylen vast gheschaekt

Eendracht steets en meester maekt

Wilt ontzenuwen Leeuw-matroos,

*Distels kracht en Harp en Roos.

*So sy u willen ontsenuwen.

faen ons Neerlants Vyants-schepen

wensch lek veel kartousche nepen,

die haer thoonen ons Vyanden

moet het blixem kruit verbranden,

al de Vyandlijcke kielen,

ick wensch snel te sien vernielen

die staegh Hollands rust verstoren

wensch ick oock te zien versmoren,

al des Vyandts Officieren

moet nimmer de zege vieren

die, die Hollandt willen dwingen,

moeten sneuvelen door haer klingen,

al die Hollandt wil-bedriegen

Neptun moet te gronde wiegen,

die Hollandts kielen soecken.

wensch ick steets bevuylde broecken.

dat toch al in flarsen stooten

al de lichte bont genooten.

al die Neerlandt wil benouwen

wildt verbryselen door Kartouwen,

ick haer wensch te sien verslinden,

die, die ’d Eendracht wil ontbinden,

ghy die Hollandts Leeuw wildt jagen

moet den wackeren Leeuw verknagen.

’k Bid den schepper van de Zielen

Ons Vyanden wil vernielen,

En altydt wil voor U gaen

En voor ons den slagh wil slaen.

Besluyt.

’K wensch dat ghy mooght zeegen pralen

En den Vyandt schand behalen;

't Nestors-Hooft gelauweriert,

En u helden Lof geviert.

Kn. 8857.



1664. NEDERLANDSCHE SMYRNASCHE VLOOT BIJ CADIX AANGEVALLEN,38

Ofschoon de oorlog door Engeland eerst in 1665 werd verklaard
, liet het reeds

einde December 1664 de Nederlandsche Smyrnasche vloot bij Cadix aanvallen.

Slechts enkele schepen werden veroverd.

Op de gevangen en geplunderde liollandsche bootsgezellen.

Vergeten Weldaedt of Engelandts Ondanckbaerheydt.

Soo raeckt (na langh gedult) een Oude Leeuw

[aen ’t brullen,

Sijn ingeslooten poot ontsluyt een scherp

[geweer

;

Hy vreest geen Griffioen, noch Draeck, noch

[Tyger meer,

Die met onnoosel Bloedt, en Goedt, haer

[nesten vullen.

Geen Griffioen, noch Draeck, of and’re Bos-

[gedrochten

Heeft dese eygenschap: gelijck de Leeuw,

[die niet

Heel licht vergeten sal, wie hem in sijn verdriet

De meeste bystant deê en sijn behoudingh

[sochten.

Verbijstert Wolvennest, gae eens in uw’ Ge-

[weten,

En zie hoe dat uw’ Vorst, door Hollandt is

[geret

Toen Cromwels Tyranny u deerlijck had ver-

[plet,

Ghy kunt niet, schoon ghy woud, soo trou-

[wen daedt, vergeten.

Wie heught de af-scheyt niet uw’s Koninghs,

[en het juygen

Des Vollecx, die gepropt op ’t Schevelinger-

[strandt

Hem volghden, en by na door heete liefd’

[in brandt ?

Wilt ghy niet, ’k roep de Zee, en Duynen

[tot getuygen.

Ondanckbaer Engelandt 1 wat port u tot die

[wreetheydt ?

Dat ghy, dat Volleek, dat met open hert, en

[mondt

U niet als Zegen wenscht, soo naeckt ont-

[kleeden kondt,

En dan in gaten smijt. Uw’ hooghmoedt al

[te breedt weydt.

Ghy terght het say-gedult, der Nederlandsche

[Leeuwen,

Een yeder is bereyt om met een Helden-

[moedt

Te toonen wie hy is, al kosten ’t lijf en goedt.

Ghy kent noch Hollandt niet, noch d’onver-

[schrickte Zeeuwen.

Het heught haer noch te wel, hoe ghy uw’

[Kromme-pooten

Sloeght in haer Ingewandt, die Wond’, noch

|

niet geheelt,

Die krabt ghy weder op. Al langh genoegh

[gestreelt,

Ghy soeckt niet anders als haer Hart-aêr

[af te stooten.

Moet dan, door noot geperst, de Leeuw, sijn

[Klaeuw en Tanden

Ontbloten tegens u, het is uw eygen schuit.

Verdraeght dan neffens ons de Plagen met

[gedult,

Maer dan, den Hemel eyscht het Bloedt van

M. 2202. [uwe Handen.

P. I. VAN DER HOFF.



1665— 1667. TWEEDE ENGELSCHE OORLOG.

Tweede Engelsche Oorlog. 1665—1667.

Aen Den Leeuw der Vereenighde Nederlanden.

Klinck=Dicht.

Op, op, Neerlandsche Leeuw ! zie binnen toe

[en buyten

:

Den Engelsman maeckt weer uw vrije goed

[te beuyt,

Haelt uwe waeren aen, bemachtight schip en

[fleuyt,

Verkoopt al wat hy weet te rooven en te

[ruyten

:

Hy soeckt voor u ’t Canael en hoofden toe

[te sluyten

Hy sal noch verder gaen so ghy hem niet

[en steuyt

Ly niet dat hy dus breed op ’t water graest

[en wreuyt.

Ruck, ruck dit onkruid uyt eer ’t koome voort

[te spruyten.

Laet uwe tanden zien en brult’er tegen aan.

Uw klaeuwen zijn nu scharp en machtigh om
[te slaen

Indien ghy haer de huyd eens wacker komt

[te touwen

En sit’er achter her met yser kruyd en lood

En die u nu so stout verbanen dryft te koot

:

So sullen sy daer nae haer wel geruster

civ. 11. 523. [houwen.

J. Westerbaen.

De Bedroogen Hoop,

Aan de Vreede=lievende Hollanders.

Kromwel, op het Rad geklommen,

Rijk van Koninklikke schat,

Met een lange staart aan ’t gat,

Zat, gelijk de droes, te brommen,

In het roofziek Wolve-nest,

Tot een schrik van oost, en west.

Al de Wereld wou hy dwingen;

Want hij scheen alleen den baas:

Over al sogt hy de blaas.

Ieder moest zijn deuntje zingen,

Ieder danssen naar zijn fluit,

Of het spel was voort verbruid.

Blaak, tot steelen, en tot blaaken,

By de Nikkers, uitgebroed,

Zogt zig, met het harte bloed

Van den Leeuw, zoo vet te maaken,

Als de oude noordze beer,

Die men slagt om huit en smeer.

Lang een poos scheen ’t hem te lukken

Lang was ’t met hem voor de wind.

Schip en goed, en wat hy vind,

Wist hy Hollands Leeuw t'ontrukken:

Maar hy scheet weêr Vloot by Vloot,

Toen de Leeuw heur tanden boodt.

Olivier begon te braaken

:

Kroon, en Scepter, Myter, Staf,

Deese Slok-op over gat

;

Des de slag het Rad deê kraaken,

En de Koninklikke pronk,

Aan de tweede Karei, schonk.

Holland was, om deeze zeegen,

Op het alderhoogst, verblijd.

Ieder riep: Dit is de tijd,

Die den Vaderlikken Deegen,

Weêr komt geeven aan de Zoon,

Tot vergoeding van zijn hoon.

Nu, nu staat ons niet te hoopen,

Dan een onverbreekb’re Vreê.

Nu is ’t weer een vrye Zee,

Nu staan al de Haavens open,

Die de Nijd, en Staatzugt sloot,

Voor de Nederlandze Vloot.
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’s Graven Haage kan ’t getuigen,

Wat een vreugd daar wierd gehoort:

Wat al gelds daar wierd versmoort,

Wat al Staats men daar zag buigen

Voor deez’ nieuwe opgaande Zon,

Die elks harte trekken kon.

Had het volk, van Scheevelingen,

Hem, tot Londen, op den Troon

Konnen dragen, of zy schoon

Door de barning moesten springen,

In gevaar van ’t leeven, ziet,

’t Was al over lang geschiedt.

Dogh wy zijn, met schijn, bedroogen

:

Al ons goed doen, onze deugd,

Onze vriendschap, onze vreugd,

Onze trouw wordt niet gewoogen,

Niet gemeeten, niet geschat,

Nu hy weêr zit op het radt.

Stuard heeft zijn pligt vergeeten.

Om zijn Vader denkt hy niet.

Weelde weet van geen verdriet,

d’ Oude roede is al versleeten

:

Maar een tweede dreigt te slaan,

Wijl de zonden hem verraên.

Laat ons dan ons zelf wel wachten.

Laat ons goed zijn, is hy boos;

Deugdig, is hy goddeloos.

Laat ons staag, naar vreede, tragten

;

Want, wie willig onregt lyd,

Die blijft meester van de stryd.

xLix. 42 . Jan Soet.

Aen den Holiandschen Leeuw.

Zoo wordt de tempeldeur van Janus opge-

| broken

!

Terwijl de Britten, om het oorlogsvuur te

[stoken,

Haer havixklauwen in de vrye Zeevaert slaen,

En achten d’algemene een’ eigen Oceaen,

Om d’overfiere Leeuw zijn moed te doen ont-

[zinken,

’s Lands Hulk in splinteren te morslen, en

[verdrinken,

En ’t bondgenootschap van haer steden, sterk

[bemant,

Met kracht van een gerukt, te zetten na haer

[hand.

En alz’ in d’ope tuin haer Scepter mogten

[zwajen,

Hoe smaadlik zou de Brit zijn Buuren over-

[krajen

!

En sleepten hy den Leeuw uit zijn ontzach-

[lik nest,

Dan vloog hy, heet op buit, van ’t lenteblazent

[west,

Na ’t riekent oosten, om den kruidenier te

[klemmen

;

Voorts na het noorden, daer de wreede Beeren

[zwemmen,

Dan na den Abissijn, gebrandmerkt van de

[Kreeft,

Om ’t al te plonderen wat berg en afgrond

[heeft.

Maar laat zijn Doggen, eens, ten kotten uit-

gedreven,

Beproeven wat den Leeuw, als ’t geit kost,

[eer’ en leven,

Zoo onzagt opgewekt, en lang getergt, ver-

[mag.

Op Leeuw, scherp uw gebit en scheur haar

[groote vlag.

Laat barsche Schot en Ier vervullen hunne

[kielen,

En Jork, als waterheer, met opgepreste zielen,

Op zijn kampanje staan, geen noot, ó Leeuw,

[val aan.

Den Hollandschen Matroos zal u ten dienste

[staan.

Den Vries en dappre Zeeuw geen kost nog

[moeite sparen,
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Maar volgen even kloek den Roem der Wasse-

naren.

Zoo word de Britze Roos haar bladren af-

[geplukt

!

Zoo worde noit den Leeuw hoe lang gedrukt,

vu. 5
. [verdrukt.

J. ANTONIüES VAN DER GOES.

Klinckdicht van de Heer Jacob Westerbaen.

Holland! aen Engelandt.

Wy waren vrinden, en geswore Bondtgenoten

Bey Buuren, beyde eens van Godtsdienst en

[geloof.

Waerom stae ick by u so qualijck dan te hoof

Dat ghy voor my de Zee en handel hout ge-

[.slooten :

Dat ghy my aentast met Vyandelijcke vlooten

,

En maeckt mijn Koopmanschap en Schepen

[tot een roof

Is ’t om mijn Wel-vaert ? en dat ick misschien

[een schoof

Meer in mijn schuuren krijgh, meer nagelen,

[en nooten

Meer Schatten uyt het Oost, meer Waeren

[uyt de straet
,

Meer uyt het Noord, en daer de Son te wedde

[gciet?

Staet u niet meê de Zee en alle Vaerten open f

Vervloeckte nydigheydt, die onsen onderdoen
,

Als ’t weer sal op een slaen, en op een

[moorden gaen,

Ten weder-zyde moet met goedt en bloedt

ix. 96. [bekoopen

.

Weder-Klanck Op het selve.

Port soo met sachtheydt aen de meeste bondt-

[genooten,

Dat yder in u reên stel toe-stem en gheloof.

Dat men u lof verbreydt in Britten-landt te hoof,

En Hollandt in sijn kringh u lof-sangh siet

[geslooten,

Ghy pordt de Helden aen der Nederlandsche

[
Vlooten,

Dat sy haer Zee-woonst niet en geven tot

[een roof.

Schoon dat den Brit het ons' in sijne kisten

[schoof,

Wy krygent mog’lijck weêr met hulp van

[blauwe noten.

Soo dat den schat in kist, de Zege op de straet

En galm met groot gejuygh na ’t stern-tapyt

[toe-gaet

En dringht ten Hemel in, vindt zy een toe-

[ganck open.

Men maack na vroom gevecht den vyandt

[onderdoen.

Soo sal het op een lof, en op een daneken gaen.

Als wy de vrye Vaert met kruyt en loot

IX. 97. [bekoopen.

Abrugge.

Qeterghde Lanckmoedt van de Vrije Neder-

landen, verandert in Rechtmatige Tegenweer

over d’ Ondanckbare Engelsche Roof-lust.

Wat Engel, Engelandt songh Hollant voor

[vyf jaren,

Brenght Karei op sijn Troon
;
zoo wonderlijck

[herstelt.

Wat vreughde wasser niet ! by duysent Men-

[schen scharen.

Die riepen met geschal ó Godt bewaert den

[Helt,

Godt Zegene sijn Kroon, sijn Rijck, sijn

[Ondersaten.

Den Tweeden Karei stijgh gerust op Vaders

[Troon.

Langh leef den Coningh, was ’t toejuygen

[van de Staten,

6
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Sóo krijght de Deught weerom ’t stantvas-

ftigh Martel-Loon.

Hoe schaterden ons vreucht door alle Werelts

[Rijcken

En had dien Eendrachts Bandt langhdurigh

[mogen staen,

Wy hadden voor geen Macht van Vorsten

[meer te wycken

Jae deelden met ons bey de Vlaggen van de

[Maen.

Ondanckbaer Engelandt by ons soo hoogh

[verheven,

By Hollandt zoo geacht soo Konincklijck ont-

[haelt,

Waerisu wedergunst u Min u Trouw gebleven,

Op ’t Koningklijcke Woort soo menighmael

[verhaelt

;

Ondanckbaer Engelandt, soo ras die Gunst

[vergeten,

Soo ras de Liefd’ verkont, soo vuurighlijck

[belooft,

Soo ras ’t beloofde woort van Vrintschap

[wegh gesmeten,

En naeste Naegebuur van Woort en Trouw

[berooft

;

Recht tegen ’s Koninghs Woort ons Forten

[aengegrepen,

U Schepen die by u maer sochten veyle

[strandt,

Onkunt van Oorloghsramp, Matrosen wegh

[doen slepen,

Gekarckert roepen staegh, ondanckbaer Enge-

[landt

!

Ons Schepen, die u Vlagh met Eer en Vrint-

[schap groeten,

Te geven laeg op laeg, noemt ghy dat danck-

[baerheyt,

Is dat u heusche groet, soo moet u weer

[ontmoeten,

’t Geen Gast-recht immer heeft d’ondanckb’re

[toe geseyd,

Soo moet u soo veel leets weer uyt ons

[Havens komen

Als ghy veel Zegens hebt uyt ’s Hollants

[mont verstaen,

Dan heeft d’ Ondanckbaerheydt haer rechte

[Loon vernomen

Wanneer ’t ghedreyght verderf komt op haer

P- 3461 . [kop te slaen.

Prudenter.

Uitrusting der Nederlandsche Vloot. Juni 1663.

De Engelsehen waren het eerst gereed. H. H. M. gelastten d Juni den aanval.

Welvaert aen de Zeyl-gaende tiollandsche

Zee-vooghden van ons Vloot, haer stuk en

[Oorloghsvaders,

Na in ’t gedruys en galm van ’t schat’rent

[slagtrompet,

Ontsluyt u vroomheydt nu uyt d’uyt-geterghde

[aders,

Waer meê ghy Hollandts staet op vrye voeten

[set,

Vloot, Doe zy voor d’eerste mael Zee koos.

Nu is ’t de rechte tydt, om met een proef

[te toonen,

Dat d’oude Vorsten deught noch in ons

[boesem leeft

Dat in een Leeuwen-tuyn een Leeuwen moet

[sal woonen,

Soo lang sijn fiere klaeuw de Kling gehuys-

[vest heeft.
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Laet eendracht u met hoop van zege-werving

[schraagen,

Na wettelijck gevecht volght onvolpresen lof.

Soo werdt gh’in Mavors koets met luyster

[omgedragen,

Gevolght met handt-geklap en juychen na

[het Hof,

Soldaten volght de deught der eerste Batavieren

En spuwt den Brit syn gal, spuwt weder

[vuur en vlam,

En toont de daet u ’s naems, soo sal m’u

[kruynen eieren

Met telgen, daer Apol de eerste kroon af nam.

Soo blijft de Goude faam van Hollandt onver-

[wonnen

Soo schrijft m’u gulde naem met gulde lett’ren

[op,

Die, als de vrye vaert ten halven was ge-

[schonnen

Ten spyt van die 't benyt haer weder voert

[in ’t top.

Matrosen staagh gewoon vrouw Thetis vack

[te ploegen,

Viert schoot en gaerde, wend het op haer

[schepen aen,

Laet nu met blixem sich en roock u vloot

[vernoegen,

Waer op een donder-slagh van Trompen af

[sal gaen.

Soo werdt van Bataviers een zege-kroon be-

[vochten,

Bewimpelt met een kransen witte vrede-vlagh;

Soo werdt u gantsche Vloot met lof en prijs

j

bevlochten,

Na ’t quyten van u eer in soo ghevreesden

[slagh.

Soo d’Hemel geeft goe windt, ghy selfs maer

[moet wilt schaffen

U Zee-Heldt met beleyd voor u Victory sorgt,

Is niemandt, niemandt oock die aen u stock

[sal blaffen:

Voor al, soo d Opperst’ is u Schilt en Wapen-

[borgt.

Regeerder van ’t heelal, die alles zyt in allen,

Vertoont ons uwe gunst, u hulp is ons ghe-

[noegh
;

En laet haer in den kuyl voor ons gemaeckt,

[self vallen,

Soo ghy u by-zyn toont, wy vreesen Boordt

ix. 83. [noch boegh.

Abrugge.

Aan den Ammirael Jacob Wassenaar.

Heer Jacob, nu is ’t tijt, om uwe moet te

[toonen,

Mijn veder vleit geen helt voor dat hy proeven

[geeft,

De snaterende Faam die door de werelt zweeft,

Kan, door haar los gerucht, dees prijzen, die

[weer hoonen

;

Maar d’eedle waarheit zal alleen de helden

[kroonen,

En maken dat hun lof bij ’t volk onsterfflijk leeft,

Wie voor het vaderlant, in ’t harnas, moedig

[sneeft,

Rijst uit zijn Grafzark, op verheve Albaste

[troonen.

Treet zoo als Heemskerk, Hein, en Tromp

[voor dezen plag.

De grage borsten voor, in ’t heetste van den slag,

En laat uw dapperheit gelijk uw adel blijken

;

Dan zal de vlugge Faam uitblazen, dat Obdam,

Een helt zoo groot van naam, als overout van

[Stam,

Deet voor zijn strijdbre handt, de grootste

P. 5233. [helden wijken.

J. W. P. D.
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Aan d’Oostindische Compagnie.

Schatrijke Heeren,die met Balsem en Kaneelen,

En Peerlen en gesteent, en andere kostlijkheit,

Getuigen van uw macht, zoo ver in ’t Oost

[verspreit,

Uw Voorraatschuuren propt, in ’s werelts

[andre deelen

;

Nu tracht den valschen Brit, belust, op rooven,

[steelen,

Terwijl gy hem, met recht, hebt zijnen eisch

[ontzeit,

Te kleden met uw schat zijn naakte Majesteit,

Om dan de Meester van den Oceaan te spelen.

Gaaft gy zijn gierigheit, zijn holle gouddorst,

[toe,

Te deser tijt het Kalf
;
hij eischte ’t jaar de Koe

;

Wie kan begeerlikheitdeleegedarmenstoppen ?

Schaf liever schepen, volk, en ijzer, kruit, en loot.

Zoo mag ’t verhongert Beest, met bollen van

[de Vloot,

Zijn uitgeteerde bast, tot barstens toe, ver-

p. 5233. [kroppen.

J. W. P. D.

Aan de oude Helden en Hollantsche CapL

teynen.

Pikbroekken, die niet lucht na Muskeljate

[geuren,

Noch riekende Amber strooit in ’t kort ge-

schooren hair,

Op hooge hielen treet met een verwaant gebaar,

Of hoofs de Juffers groet in hooggestoepte

[deuren

;

Die voor een Fulpe Rok, en Hoet, metduizent

[kleuren

Van linten, opgetooit, een Hemtrok kiezen zout,

En een fluweele Muts, om met den Sabel, stout,

Te lichter, op ’t Verdek den Vyant na te peuren.

Nu bazen, die niet vecht, met woorden, rook

en wint,

Maar daarmen zig in vier, en vlam, en bloet

bevint,

Gy zijt, naast Godt, de geen daar Hollandt

op kan hoopen;

Volcht d’oude Helden van ons lieve Vaderlandt,

En lecht dien Waterhondt, dien Rekel, aan

[een bandt,

Verleer die dulle dog, zijn rooven, steelen,

P. 5233. [stroopen.

J.
W. P. D.

Aan de Zeeuwse Helden en Matroozen.

Hoe vlamt, hoe jookt, gy nu oprechte Water-

leeuwen !

Matroozen, stout van hart, van Vlissingen den

[bruy

!

Die, op Neptunus rug, gelijk een donderbuy,

Den Staartman valt op ’t lijf, als hongerige

Leeuwen

;

My dunkt ik hoor alreets u tot den vyant

schreeuwen

:

Tromvlooze Roovers, hier sijn Sabels, Loot,

en Kruit,

En Roode hemden te verkrijgen tot een buit.

Rooft hier, bederf niet meer onnoosle Weez

[en Weeuwen.

Zoo roept gy, dunkt my, in het felste van

[het slaan,

En schiet uw vyant toe gelijck een felle orkaan,

Stort, op het onversienste, op d’Indiaanse

[stranden

;

Op Zeeuwen, wreek met ons ’t geleden ongelijk,

En jaagt dien onverlaat, dien balling, uit zijn rijk.

Gelijk hy ons verdrijft, uit haave, goet en

p. 5233. [landen.

J. W. P. D.
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Aen onse Lands Vloot.

Ta ran tan tan ta ra,

Tan ta ran ta ra ra,

Tan ta ra! gy Helden!

Die Neptuinis velden

Gewoon zijt te ploegen,

Met kielen en boegen

;

Die gronden, noch sanden,

Noch schuymende branden,

Noch diepten, of rotsen,

Ontsiet door te plotsen,

Noch woedende baren,

O Helden! Ta ra ra!

O ! brave Matrosen

Uyt velen gekosen,

Hollandische knechten

Wilt nu lustigh vechten

!

O ! beroemde Zeeuwen !

Strijt moedig als leeuwen,

Voor Kerk, en Autaren,

En Vrijheyt! Ta ra ra!

Voor levens, en lijven

Van Kinders, en Wijven,

Voor Akkers, en Huysen,

En Hoekkers, en Buysen

!

Maer! Christen Monarchen,

En trouwe Aristarchen

!

Werk noch tot de Vrede

Gegrontvest op Reden

:

Doch moet men aen ’t danssen,

En wagen de kanssen ?

Wij sullen niet swichten,

Jesus wil ons richten

!

En het bloedt vergelden,

Die dit quaedt bestelden.

Sa, sa, dan, Soldaten!

Onse Heeren de Staten,

De Prins van Oranje,

Sijn niet verde vanje

:

Gedenk dat sijn Vaders

Sijn geweest ontladers

Onser swarigheden

In den t ij t voorleden:

Wil hen nu bewaren

O, Mannen, Ta ra ra!

Betoon al u krachten,

En ’t lijf te verachten.

Om een goe Victory,

Tot Vader-lands glory.

Opdam gaat u vooren

Door golven te booren,

Als Zee-Voogd verbolgen

En wenkt u te volgen

:

Raek niet over staggen,

Blijf dicht by de vlaggen:

Neem de Vyands schepen

Om hier t’huys te slepen,

Of stoptse naer onderen,

Met blixems en donderen,

Van Schut en Kartouwen,

Tot yders vergrouwen

:

Denk eens aen de Trompen!

Wilt me so nu pompen

De kogels en kloten

Uyt metaele goten

:

Klamp, klamp aende boorden,

Smak over de koorden,

Met haeken en dreggen,

Om dicht aen te leggen

:

Geef vlammen, en vonken,

Dat schoften, en schonken,

Dat herssens, en darmen,

En beenen, en armen,

Met honderden vliegen,

In Thetische wiegen.

Ta ran ta ra, wakker!

Verlaet nu geen Makker,

Ontset d’Admiralen,

Doet Vyanden daelen

Na Plutoos gewesten

Om dat Rijk te vesten,

En Stijx te bevaren,
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Ta ran tan ta ra ra!

Terwijl wy hier bidden,

Dat God blijv’ in ’t midden,

Van u, Batavieren

!

En voer de Banieren

:

Dat duysenden Engelen,

Sich onder u mengelen,

Om al, die nu sterven,

Te doen strax verwerven,

Den Hemel daer boven,

Om den Heer te loven.

P 3418. P. ANGILLIUS, M. D.

Op het Ta Ran tan, tan ta Ra, Van de Heer

I. Angillius, Doctor inde Medecyne.

Was den Doctor Tan Tar Are

Onlanghs weer de lught eens quijt,

’t Was geen wonder: ’t is de tijt,

Al de boomen krygen blaren:

Want het liep weer hart na Mey,

En dan lijt hy aen zijn key.

Hierom speeld’ hy den ontstelden,

En hy schreeuwde dat het klonck:

Tan Ta Ra, geef wacker vonck,

Veght nu lustigh brave Helden.

Waegt nu ’t leven, stelt nu lijf

Eens voor Huys, voor Kint en Wijf.

Veght voor Kercken en Autaren,

Veght voor Houcker, Haringh-buys,

’t Lijf tot pulver en tot gruis,

Daer mee kreet hy weer Ta Ra Re,

Moet het wesen? geen verdriet,

Wy en swighten nimmer niet.

Veght nu die de Staten minnen,

En de Prins, en ’t Vaderlant,

(Denckt sy zijn niet verr’ van kant)

’t Lijf tot lappen, en tot vinnen.

Volght den wackeren Obdam,

Die verbolgen is en gram.

Veght Victory, Tan Ta Ra Re,

Vat in elcke vuyst een Schip,

Broeck soo sijn sy in de knip,

Stolptse om, en laetse varen

Als een vliegh of Mossel-schulp,

(Kom malkander hier te hulp).

Val nu lustigh aen ’t rinckincken,

Tromp die gingh jou eer soo voor,

Schiet de Schepen door, en door,

Datse barsten, vliegen, sineken,

Tan Ta Ra Re, veght doch stijf,

Veght de darmen uyt het lijf.

Veght dat schoncken en dat beenen,

Veght dat herssens uyt het hooft

(Tot jou tooren is gedooft)

Vliegen door de woleken heenen,

Met een yzelijck geveght,

Doe j’het niet soo benje sleght.

Wil je niet gehoorzaam blijven,

Dat je alles soo verright,

Als den Doctor heeft gedight.

Broeck hoe byster wil hij kyven,

Wort hy by de key noch dol,

Heel Schiedam raeckt op den hol.

’k Sie eer langh de Stad verlegen,

En de siecke sonder baet,

Soo den Doctor haer verlaet.

Selver neemt hy noch den degen,

En hy klamtse zy aan zy,J

Haken, dreggen, staet dan by.

Engelsman, ay wilt bedaren

!

Want na ’t zeggen van dien Heer,

(Raeck jou kogel spies of speer)

Moet je strackx na Pluto varen,

Recht in ’t hartje van de hel.

Och daer waarje gantsch niet wel!
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Daerom veght doch wat met sinnen

;

Hout jou lijf wat buyten schoot,

Soo en komje in geen noot.

Moetje eens met Pluto binnen ?

Raeckje by een loosen schurck.

’k Sat veel liever by den Turck.

Maer hoe zal dan Charon singen ?

Als zyn oud en leere schuyt

Soo sal varen in en uyt?

Maer ick dught door ’t vinnigh dringen,

Raeckt de veerman met zyn pont

Ongeluckigh in de gront.

Maer die ’t lijf voor Hollant laten,

Gaen met troppen te gelijck

Regel-reght na ’t Hemelrijck.

Veght dan liever voor de Staten

:

Want soo benje op de vaert,

Altijt voor de Hel bewaert.

Kn. 9161.

Goe-Reys voor de Zee»Macht der Ver-

eenighde Nederlanden, tegen d’Engelsche

Oorloghs-lust.

’t Gedult dat is ten Endt, den Leeuw die is

[aen ’t waken,

Aen ’t brullen, en het braken,

’t Gedult dat is ten Endt

;

En d’ oorloghs-lust die schijnt dat alle Vrede

[schent.

Verbonde Vrundtschap nu soo dick, soo dier

[gesworen,

Wert met een slagh verloren,

Om dat dien Oorloghs-lust

Niet kan dan door een vloet van bloedt zijn

[uyt-geblust.

Wij hoopten dat een Bondt van Buursaem-

[heyt en Vrede

Ons Landen souw bekleede,

En dat dien vasten Bandt

Met liefde doorgevlechtgeen eynde immer vant.

Ons hoop is vruchteloos, u bloet-sucht die

[dreef boven,

In ’t al t’ ontijdigh rooven.

Wat staet den Leeuw te doen,

Te wonder langh geterght? tot Nootweer

[sich te spoen.

Wel Engelandt, moet dan, een Noodtweer

[opgedrongen,

Dus werden uyt gesongen,

Soo vechte Godt voor haer,

Die Vrede liever was dan al dit Krijghs-gebaer

;

’t Braveren is geen Kunst, u Konincklijcke

[Schepen

Hier voor ons Landt te slepen,

Daer onse Vloot verbeyt

Den uytkomst van ’t geschil door Vrede by

[geleyt.

Nu is de Vreed’ ten endt, ’t gedult meed’

[afgeloopen

In ’t rooven en het stroopen,

Een Noodtweer dickwils doet

Soo veel sijn Vijandt scha, als die in Oor-

[logh woet.

Den Oorlogh is een Pest van Steden en van

[Landen,

Doch meest voor haer die branden

In ’t vuur van haet en nijt;

En die sich stelt te weer, die is daer van

[bevrijdt.

’t Is waer, u Macht is groot, een dubbelt

[Oorloghs-wonder,

In blixem en in donder.

Doch oock ons Masten-hout

Leeck in ons Texel, ofNoorwegen was herbout.

Godt gun u dan Goe-Reys, by Winden, en

[by Stranden,

Bij Klippen en by Zanden,

En dat ons tegenweer,
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Gevoeyt door Leydsaemheyt, sich in Triumph

[verkeer.

Godt gun u dan Goe-Reys, en doet u weder

[keeren,

En ons goet recht verweeren,

En dat dees Slagh alleen

TotGlory van u Al, ons gunn’de Vree gemeen.

p. 3417 . Laesa patientia fit furor.

Trompet Geklanck. stem:

Het is goet Capucijn , &c

Wat geraes, wat geroep, wat getier,

Wel wat komt ons hier te vooren,

’t Volck loopt met groot geswier,

En men hoort Trompetten blasen,

Aen de hoecken van de straet,

Op, op, op, ghy vroome basen,

Want den Oorlogh weer aengaet.

Neemt u Sweerden in de handt

:

En weest altijdt op u hoede,

Toont u vroom, weest kloeck van moede

Tot bevrijdingh van u Landt,

Soekt de Koningh van Brittanje

U te dwingen met gewelt,

Vecht ter eeren van Oranje

;

Het ontbreeckt u aen geen geit.

Hollanders maeckt u bereydt,

Vroome Zeeuwen wilt niet slapen,

Rust u t’samen in het wapen

;

Want het is nu meer dan tijdt

:

Laet u nu niet meer bedriegen,

Geeft na uytstel geen gehoor,

Want sy soecken u te wiegen

In den slaep, maer zijt’er voor.

Weest maer vreedsaem met malkaer,

Want hy soeckt u t’overvallen,

Weert hem stoutelijck van u wallen.

Hout u Oorlogh-Schepen klaer.

Set op Godt al u betrouwen,

En hout altijd goede wacht,

Want die op den Heer vast bouwen,

Overwint des vyants macht.

In de twist van Cromwels tijdt,

Was hier onrust in ons Landen,

Doen behaelden wy maer schanden,

Maer dit vry versekert zijt,

Ons Provintien alle-gelijcken

Trecken nu maer eenen Lijn,

Komt vry wilt het eens bekijcken,

Ghy sult ons heel welkom zijn.

Komt vry met u gantsche Vloot,

Na u komst staet ons verlangen,

En wy sullen u ontvangen,

Met so meenigh braeve schoot,

Van ontrent de hondert Schepen,

Die van alles zijn voorzien,

De Matroosen zijn door-sleepen,

Om u wellekom te bien.

Het Bancket leyt al gereet,

Blaeuwe Pruymen sult ghy eeten,

Hierom laet ons doch haest weten,

Hoe ghy wilt het recht bescheet,

Groote bollen die versaden,

Sult ghy hier oock vinden net,

Met veel App’len van Granaden,

Is dat niet een braef bancket?

In de plaats van France Wijn

Sult ghy hier wat anders vinden,

Potten die veel volck verslinden,

Die vol Peck en Sulpher zijn,

Met noch eenige andere kruyden,

Die ick niet te noemen weet,

’t Komt van ’t Noorden en van ’t Zuyden,

Is hier voor u al gereet.

Soo u dit bancket aanstaet,

Kont ghy stoutelijck by ons komen,
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Doch ick weet ghy sult niet schromen,

Want ghy zijt een braef Soldaet,

En op Zeevaert wel gesleepen,

In den Oorlogh oock seer stout,

Maer in ’t roven van de Schepen,

Sonder reen begaet ghy fout.

Hierom Conincklijcke Vorst

Komt geeft ons weer satisfactie

:

Of soeckt ghy noch meerder actie

Tegens onse sachte in-borst:

Onse vroome Heeren Staten,

En Regeerders van ons Lant,

Sullen ’t hier soo niet by laten

;

Of het was haer groote schant.

Neemt hier over u beraedt

Koningh van het Groot Brittangie,

Oom van onsen Prins d’Orangie,

Wiens Voorvaders onsen Staet

Altijt trouw gingen Regeeren,

En beschermden soo ons Landt:

Heer wilt ’t Spruytjen mee vereeren

Met veel wijsheyt en verstant.

Oorelof tot een besluyt,

Alle Nederlantsche Heeren

Godt wil u wysheyt vermeeren

Als oock den Orangie Spruyt,

Wensch ick langh op Aerdt te leven,

En dat ’t hem soo wel mach gaen,

Dat hier na mach zijn geschreven,

In het Boeck des Levens staen.

XIX 66.

Op het gezegent voorspel van den Zeestryt.

De Zeevaert, een Adromeda, gebonden,

Geketent, vreesde, op ’t vrygevochten strant,

Het zeegedroght van ’t koningmoordend

[Londen,

Dat in zijn ’balgh veel schepen had verslonden:

Maer Perseus, of de zeemagt van ons lant,

Op ’t vliegend paert, der Staeten vloot,

[gestegen,

Verscheen in ’t endt, ten troost en toeverlaet

Der bleecke maeght, om onderstant verlegen.

Het schrickdier weeck voor ’s Ridders blancken

[degen

Naer ’t krytestrant, van roofzucht noit verzaet.

Het braeckt vast gal, dat al de baren groenen,

En bruischt en brult, gelijck een noortsche

[orkaen.

De Ridder volght, en weet van geen verzoenen.

Hy dreight het in te varen, en harpoenen.

Geluckt dien helt dat lofifelijck bestaen,

Maetroos zal 't haest aen stucken ommedeelen,

En zieden het al zingende tot traen,

Daer duizenden van kopre donderkeelen,

En alle zeetrompetten onder speelen,

Tot blyschap van den vryen Oceaen.

Zoo wort de maeght ontketent aen de haven.

Dan giet de zee haer’ schoot vol rijcke gaven.

lui. i. 78. j. v. Vondel.

Aan Isaacus tluysman, Predikant van d’Heer

L. Admiraal E. M. Cortenaar.

Gelukkig. Huysman ! zijn de zielen

Die in dees zwart bepekte kielen

Nog luyst’ren mogen na u woort

!

Men ziet ons’ loss’en dert’le zeden

Gesticht door u gezoute reden,

Zoo haast men u heeft aangehoort.

P. E.

In ’s Lands Schip Hollandia.

7
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Slag bij Lowestof. 13 juni 1665.

De Nederlandsche vloot
,
sterk 103 oorlogsschepen

, 7 jachten
,
11 bra7iders en 12 galjooten

,
met 4869

kanonnen eti ruim 21.000 koppen
,
zeilde 24 Mei uit

,
doch bleef tot 10 Juni nabij de kust. Den 11

Juni stiet zij bij Lowestof op de Engelsche vloot
,
sterk 109 oorlogsschepen

,
21 branders

, 7 kitsen
,

met 4192 kanonnen en 22.000 koppen
,
onder den Hertog van York. Den I3de?i had de slag plaats

,

die van des ochtetids 3 uur tot den avond duurde en eindigde met het terugtrekken der Nederlanders
,

die ij schepe?i en 4000 man aan dooden en gewonden verloren. Wassenaer
,
Kortenaer

,
Stellingwerf

en Centen s?ieuvelden.

Op ’t verlies van de eerste Zee=SIagh tegen de Engelsche.

Wat is ’t dat Hollandts Vloot voor Brit de

[vlag doet strijcken ?

’t Was eygen toeverlaet op vleeschelijcke

[macht.

Wy meenden onse Vloot voor niemandt hadt

[te wijcken

;

Een yder scheen door ons al tot syn val

[gebracht.

Den Opperst’ leedt dit niet, en liet ons tijd’lijck

[leeren,

Dat ’t vleesch van ’s menschen arm maer stof

[en assche is.

Dat yder sich tot hem als Voetster-Heer

[moet keeren,

En hem als oorsaeck kendt van sijn behoudenis.

Roem Hollandt dan niet meer op uwe Zee-

[Kasteelen,

Die roemen wil, die roem, dat hy Godts

[hulp erkent,

Men poch en praal niet meer, soo sal hy

[wonden heelen,

Tot die hem soeckt en roept hy sich goed-

[gunstigh wendt.

Omhelst des straffers handt en kust de slaende

[Roeden,

Daer eerst een bleecke Ster ons voor-bericht

[af gaf.

Soo werdt sijn gramschap gunst, soo sal hy

[al liaer woeden,

En nyt ons Landt tot spyt doen dalen in

j

haer graf.

Men twijfelt daer niet aen, en staeck’ het

[murmureren,

Ofschoon yder een om strijdt op Hollandts

[deughden smaelt,

Schoon Engelandt met hoon ons vryheydt

[soeckt t’ onteeren,

Men wacht maer dat den Leeuw geterght

[sijn adem haelt.

En ’t was haer lof-stuck niet dat d’ onse

[moesten swichten,

Windt, wéér, den Hemel selfs heeft voor haer

[ons bestreen,

Laet ons d’ onsichtb’ren troon en d’ albesiende

[lichten

Van ’t gulde Zonne-rack met ons ghebedt

[betreen.

En wachten onse hulp, niet van ons eygen

[handen,

Niet van ons Zee-gebouw, maer van een

[hooger macht

:

En doen ’t Geschut met vuur, ons hert met

[yver branden,

Men hoop haer poch en prael dan t’ eynde

[zy gebracht.

Men vreest met hoop geschraeght, de hoop

[sal niet begeven

Zelfs in de laetste snack, den Leeuw wert

[noyt ontaert.

En isser eenen tandt van sijn gebidt gebleven,

Syn huyt is weer verstelt met ’t bondt van

[haren staert.
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Spant maer u krachten t’saem, laet moedig-

[heyt u schaegen,

De pylen van ons Landt in eendrachts-bundel

[bindt.

De eendracht maeckt u macht, de twist leydt

[loose laegen,

Den Leeuw zy Oorloghs-vorst, soo drijft ghy

ix. 85. [voor de windt.

Abrugge.

Hoort de Roede, en wiese bestelt heeft.

Michae. 6. vers 9.

Ofte Trouhertige Waerschouwing over de

Zee=Slagh, ghevallen tusschen Engelandt

en Nederlandt. Op den 13. Juny; Anno

M. VIC
. LXV.

Ist nu niet wel gemaeckt, nu Godt sijn hulpe

[staeckt

En besig is met blaecken?

Nu ’t Donderend Geschut den Afgront heeft

[geschudt

Dat Strant en Landen kraecken ?

Nu ’t Donderend’ Gespoock, bloet, solpher,

[vier, en roock,

Alom heeft uyt-gespoogen ?

Nu meeder als een zeyl, met vollick, schut,

[en treyl,

Sijn inde Locht gevlogen?

Nu Vorst en Magistraet, nu den geheelen Raet

Verstelt is en verslegen?

Nu Leeraer, Predikant, en ’t Volck aen alle kant

Verstomt sijn en verlegen?

Nu Moeder, Weeuw, en Kint, die m’in een

[treur-hoeck vint,

Uyt schreeuwen alle gader

Ach! ach! eer dat ick ’t wist, hebb’ ick mijn

[Man gemist

Mijn Broeder, en myn Vader.

Ist noch geen tijt, de schand’ (daer door ons

[gantsche Lant

Gedruckt wert en geboden)

Te boenen uyt het hert? Ist noch geen tijt

[van smert

En neer gebogen Oogen?

Ist noch geen tijt, van asch (Gelijck ’t by Joel

[was) T
)

Te stroyen op de Hoofden ?

Nu d’ Engelsman en Wy, een yder op syn ry

Soo sijn op een gebeten,

Dat yder een, (och arm !) het vleesch van synen

[arm 2
)

Als Leeuw, en Beer op eten ?

Ist noch niet langh genoegh, als over eenen boegh

Gestoft op onse Vlooten ?

Die Godt oock sonder wint, verstoort, en

[ongesint,

Verstroyt heeft en verstooten ?

Vloeckt doch geen Engelsman, noch eenigh

[ander Man

Maer vloeckt u eygen sonden;

Die sijn ’t, en die alleen, die ’t Lant en het

[Gemeen

Dus priemen en dus wonden.

Ist oyt gheweest een tijt,om Godt met alle vlijt

Te vallen voor de voeten;

En met een Zilte-Vloet, die d’ oogen loopen

[doet,

Te soecken en t’ ontmoeten,

Soo is het nu : doch niet, als voormaels is

[geschiet

Op een geveynsde wijse

;

Maer met een suyver Hert, waer in gevonden

[wert

Van sonden een af-grijsen.

Och! of wy op dien voet Hem sochten met

[ontmoet,

En traden op die paden

;

Hoe haest soud’ Hy weerom, (daer wy sijn

[als stom,)

1) Joel 2. vers 9.

2) Es. 9. vers 19. 20.
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Met Zang ons overladen.

En Wèel och Wèe ons Hert! ’t Is maer ’t

begin van smert,

Soo wy ’t soo niet begrijpen,

Soo sal deselve Heer, noch meer als immer-

[meer

Ons straffen, slaen, en nypen.

p 3426 . Sincere & vere.

Penningplaat met borstbeeld van Jacob van Wassenaer. Dirks Rep. 1402.

D’ontboeide Mars op den zee=slagh tusschen

de vloot van Carel de II, Koning van

Engelandt met die van de Hoog. Mog.

Heeren Staten van Neêrlandt.

Ick volgden eertijdts pal met droeve tonen

’t Vertreên van Stuarts huis, in Carels doodt,

Die Kromwels list vermoorde laes ! te snoodt,

En hem ontwrong drie schepters, en drie

[kronen.

Ick brulde na de mondt van de kartouwen

Des schelms, die hy schoot los op Nederlandt.

Toen hy voor ’t Vlie, sijn ankers wierp in

[’t sant,

Om onse Zee-Leeuw in sijn nest te houwen
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lek voer met Tromp in ’t midden van de baren,

Daer hy den Steert boodt, mannelik het hooft

;

Met dond’rend vier dat oog, en oor verdooft

En ’t Moord-schuim bangh,dê rijsen alle haren,

’k Betreurden ’t lijk des Zee-voogds, die most

[sneven,

Tot Neêrlandts druk, en vreugd’ des dwinge-

[landts,

Wiens trotse Vloot, door sijne doodt vondt

[kans

t’ Ontvluchten, daer s’er anders waer gebleven,

’k Heb Kromwel in sijn hooge hoop bedrogen,

Met Lucifer, sien storten van sijn troon,

Soo krijght een bloedt-hondt sijn verdiende

[loon

:

Kort komt de straf de sond’ op ’t lijf gevlogen,

’k Heb Carels soon, herstelt, gevoert in Lonnen,

En met triumf, met juichen en gewoel

Hem neêr geset in sijn Heer Vaders stoel:

’t Geduldt heeft oit de tyranny verwonnen.

Maer Stuart, door het los gelucDaen ’t brallen

Vergeet genoten deught, en eeden dier;

En stapt in ’t spoor van moorder Olivier,

Om, met den schelm, van boven neêr te vallen.

De Staet-sucht heeft d’onwijse Vorst bewogen

:

Hy dinght na Godt Neptunus Schepter-staf

Om heel den Oceaan te loopen af.

De gierigheydt heeft wijsheid vaeck bedroogen.

Hy slaet sijn poot aen Neêrlandts vrije Schepen

:

En overvalt nieuw Neêrlandt, en Guinee,

En rooft, en moordt, en schendt, en trapt

[de Vree

Op ’t hert : slaeckt Mars, die ’t swaerdt heeft

[op gegrepen,

Dat heet een Rijck, in rep en roer te setten

:

Soo krijght ’et saet dat Kromwel heeft gesaeit

Weer wasdom, ’t welck Brittanjen overwaeit,

Om Stuarts troon, ten tweedemael te pletten.

De Leeuw van Hollandt, wordt genoopt te

[waken,

Hy daeght Obdam en Tromp, en Cortenaer,

En Stellingwerf, Zee-helden die ’t gevaer

Verachten
;
en in dapp’ren yver blaken.

Sy kiesen Zee, om ’t Zee-geweldt te keeren,

En krijgen haest de Roovers in ’t gesicht,

En vliegen hen kloeckmoedigh in ’et licht.

Die seege soekt laet sich geen vrees ver-

[heeren.

De son ging schuil van rook, en damp be-

[togen,

Gradivus hout’er feest, in moordt verwoedt,

Men vecht ontsint en treedt in brein en bloedt

Elk toondt om d’eer sijn uiterste vermogen

Heldt Wassenaer, al ’t ernstig in het strijden,

Slaet door de vloot, omringht van vlam en vier,

Als Jupiter, met dond’ren en getier.

Die tracht na roem en sal ’t gevaer niet

[mijden.

In ’t midden van het moordende gewemel

Trof Lachesis den Zee-vooght, ons soo dier

:

Hy stort voor ’t landt, in tacken van Laurier.

Een zee-heldt vaerdt door kruit en loot ten

[Hemel.

De dapp’re Cortenaer, tot krijgh geboren,

En Stellingwerf, gevoedt in rook en vlam,

Die deilen d’eer, en ’t sterflot, met Obdam
Geen graf en sal de glans der helden smoren.

Dit dê de moet der blode hondt bedwelmen

Die door de vrees, afdeisden van de vloot

:

Sy lieten haer omringde maets in noot,

En dropen door als Godt vergete schelmen.

Nu dacht den Brit zou Neêrlandt, na sijn pijpen,

Opdansen : want de winst scheen voor de handt

:

Hy socht ons vloot te knellen t’aller kant.

Om Nederlandt de kroon van ’t hooft te grijpen.

Maer Tromp, die Mars ten strijdt heeft op

[doen queken,

In wien de moedt des dapp’ren Vaders leeft,

Die ’t Nootlot tart, en voor geen dood en beeft.

Scheen door de spijt het hert, in ’tlijf, te breken

Sijn bloedt dat kookt, en sweldt, en bruist in

[d’aren

:
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En als een leeuw getergdt, die huilt en bruldt.

En door de wraek-lust, aerd en lucht vervuldt

Met schreeuwen dat die ’t hoort sich moet

[vervaren

;

Soo komt den Heldt, dien Ajax, aengestoten

En donderdt blixem-vier in Robberts kiel,

Dat den Brittanjer ’t bloedt braeckt met de ziel,

En hecht sijn vuist in ’t hert van Eng’landts

[Grooten.

Waer hy na toe set, gaen de Doggen strijcken :

Sy schricken voor dat vlammende gesicht

:

Geen kruit noch loot, noch schroot daer hy

[ voor swigt

’t Schijnt dat de kogels voor dien Herc’les

[
wijcken.

Hy doet den Gyreon sijn daedt besueren,

En kleet den Britsen adel in den rouw,

En leerdt den snorker dat hy niet en bouw

Op macht : de moet kan al ’t geweldt verdueren.

Geen plicht op ’t schip hy heeft se waerge-

f
nomen

;

Hy was de Zee-vooght, Hopman en Soldaet,

De Stuer-mans roer, Bus-schieter en sijnmaet.

Daer sulcke helden voorgaen, wie souw schro-

f
men ?

Laet d’Engelander zeege-vieren branden,

Om ’t heele rondt te blinden, na sijn sin:

Hy haelt de winst met schand’ en tranen in:

En siet sijn braefste Hopluy niet weêr landen.

Had hem Neptunus Soon soo niet gequeten,

Den Dogg’ had licht ons kielen in geslockt.

En noch leidt d’afgonst op de Heldt enwrockt.

Hoe is de Nijdt soo op sijn roem gebeten?

Tromps naem sal op der menschen tongen

[sweven

Soo langh de Son sal aen den Elemel staen

;

Sijn Lauw’re-lof sal nimmermeer vergaen:

Maerdoorde nijdt, en spijt, en d’eeuwenstreven.

xvn. in. tos. H. Hoet.

Aan alle de Kapiteinen in dezen zeeslag

doodgebleven.

O Dierbare Offeren de Vrijheid opgedragen,

In wien een fier gestarnt den krygslust had

[verspreid,

Die, zelver nooit vertzaagt, door wyze moe-

[dicheid

De stoutsten voor u deed versagen :

Men kan aan ieder Held geen stoflijk pronk-

beeld wagen,

Maar zoo de gunst myn’ pen door vleikunst

[niet verleid,

Zal mond nog eeuw uwe eer, word ’t marmer

[u ontzeit,

Met uwe beenderen beklagen.

En gy die dit gevaar, dog meer geluk genoot,

Of trouwloos uwen plicht met onze zeege

[ontvlood,

Komt by dees brave Dooden naderen,

Belooft geen traanziek oog hun tot gedachtenis

;

Maar stroomen eerlyk bloet uit d’aderen,

Dat aan een Heldenziel de smaaklykste

xcv. 120. [opdragt is.

Dullaert.

Papiere Grafnaald, Opgerecht ter gedach-

tenisse van onze Zeehelden, gebleven in

het gevecht tegen de Engelschen, voorge-

vallen, den 13 Juny 1665.

Opdragt aan de Ed. Mogende Heeren,

De Heeren Gecommitteerden ter Admira-

liteit, residerende binnen Rotterdam.

Bezorgers van ’t gemeen, Bevorderaars der

[zaken,

Wiens heilryk zeegezag. dat om den aard-

[kloot gaat,

En om den Oceaan de mogende armen slaat,

Het schip van ’t Vaderland voor schipbreuk

[helpt bewaken:
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Hier wysheit op de wacht, daar storm en

[ramp genaken,

Als Noordstar voor de vaart, als wal voor

[volk en Staat,

In ’t sluimerhatend oog nooit nachtdamp

[binnen laat,

Als dien de tyden nu in uwe zinnen maken

;

Ontfangt dees Heidentroep met eenen zachten

[wenk,

Zoo ik hun inkt voor bloet en lof voor ’t

[leven schenk

;

Al gaan de vaerzen laag, de naamen zyn

[verheven.

Ook zyt gy aan hun lot onscheydelyk verplicht

:

Want zyn zy voor ons land als rechterhand

[gebleven,

Gy blyft ’er af het hart, de herssens, en ’t

xcv. ii5. [gezicht,

Dullaert.

Jacob Baron van Wassenaer
,
Heer van Obdam. 1610—13 Juni 1663.

Diende bij het leger te land en bekleedde verschillende staatkundige ambten. In 1633 gemachtigde

der Staten op de vloot. Volgde dit jaar Tromp als Lt. Adm. op. Dantzig 1636. Portugal 1633.

Sont 1638. Sneuvelde te Lowestoff.

Gedenkteken voor den Wel-Edelen en Dapperen Zeeheld Jacob van Wassenaar,

Ridder, Heere van Obdam, &c. L. Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Wierd eerbeeld ooit met regt aan zeeheld

[opgedragen,

Zoo dient zulks boven al een Held Obdam
[gedaan,

Die fors de vuist aan ’t roer van Hollands

[vloot dorst slaan,

Toen ’t andren weigerden, ja gruwelden te

[wagen,

Die, dwars door ’t zeegeweld der Zweden

[heen geslagen,

Op Koppenhagens kruin de rijkskroon vast

[hield staan,

En door zijn dapperheid, Zond, Belt, en Oceaan

Van schuimeren heel schoon en zuiver wist

[te vagen,

En strevende eindelijk dwars door de Britsche

[vloot

Getroffen in dien storm van ijzer werd of lood,

’t Welk laas! den levensdraad doorkerfde van

[dien braven.

Maar zijn beroemd bestaan en ridderlijk bedrijf

Trotst ijzer, lood en vuur en water houdt

[wel ’t lijf,

Niet den doorluchten naam van Wassenaar

lxx. 204. [begraven.

J. de Decker.

Op de Tombe.

Hier staat het heerlijk Graf van Hollands

[Admiraal,

Die niet en sturf door ’t loot, of door ’t moord-

dadig staal,

Maar ongelukkig sprong, door ’t Hemelsche

[bestieren

;

Daarhy nu zitgekroont met eeuwige Laurieren;
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Den grooten Wassenaar, wiens naam gedurig

[wast

In onvergangbren lof, en op geene eeuwen

[past

;

Die aan het Vaderland het leven heeft gegeven

;

Die Land, noch bloed, noch eer iets schuldig is

[gebleven

;

Door wien dat Fredrik noch de kroon der Dee-

[nen draagt,

Van wiens manhaftigheid de gantsche waereld

[waagt

;

Staat hier in ’t marmersteen : zo droeg die Held

[zyn leden,

Wanneer hy, als het hoofd des Ridderschaps,

[ging treden

Naar ’t Raadhuis van ons Land, en aan den

[vryen Staat

Een zuil verstrekte, door kloekmoedigheid of

[raad.

Dit schonk het ’t Vaderland, voor zyn manhafte

[daaden

;

Dit is zyn Heldenkrans
;
dit zyn zyn Lauwer-

bladen :

Maar ’t was onnodig, dat de Staat aan hem

[dit gaf,

Die de aarde tot zyn lof, de zee heeft tot

[zyn graf,

Die, zorgende voor de eer van ’t Land en

[van zyne erven,

Manhaftig, met ’t geweer in handen, quam

[te sterven,

En vegtende, gelyk een Hollands Admiraal,

Het leven kreeg, toen hem de Dood trof met

[haar staal.

Zo leeft een Hector, zo een groten Alexander,

Zoo een Torquatus, zo een Codes, en die ander,

Die ’t onverwinnelyk Carthago aan ’t Gebied

Van Rome bragt, en haar geen kragten over

[liet

;

Zo leeft die groote Tromp, die Heemskerk,

[die van Galen,

En blinken na haar dood met heerelyke

[straalen

;

Zo acht men waare deugd, wanneer zy uit

[ons oog

Is weg, daar, levendig, de Nyd haar gal op

xxxix 9. 5. [spoog.

Jacob van der Does, J. C.

Op de Dood.

Nu legt de kroon en ’t hooft van ’t huis der

[Wassenaren

Veel grooter van verdienste als adelyk van

[bloet,

Wiens land- en waterfaam eerbiedig werd

[begroet

Zoo verr’ men Land bereist, en Water kan

[bevaren.

Doorluchtiger van aart als Thetis dun van

[baren,

Met vloten in het brein, met legers in den moed,

Is hy in kryg geteelt, in zegepraal gevoed,

En sneuvelde in zyn bloet om ’t onze te

[besparen.

Ach ! klaagt gy, had de Dood, die nimmer

[neigt tot zoen,

Zoo vele blixemen tot eenen val van doen

Een’ gantsche zee gebrek, om ’t heldenlyk

[te zwelgen ?

Ja, ’t vier is ’t Element van die zoo vierig slaat,

En ’t past ook dat een’ Zon te zeewaart

[ondergaat

:

Maar vier nog zee zal ooit den roem des

xcv 116 [heids verdelgen.

Dullaert.
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Op de Helden-doodt van de Heer Opdam.

Opdams’ verheven geest vermoeyt op aerdt

[te vvoonen.

Belust om ’t sterntapyt des hemels te bespien,

Om daer den lof en eer der helden aen te sien

Verplaatste sich op Zee om proef van deucht

[te tonen.

Neptun’ wou ’t grijse hooft als wettigh Zee-

vorst kroonen,

Bellona seyde, ’t moest met d’ hooghste lof

[geschien,

Hy soud’ hem ’t Oorloghs swaert als tweede

[Mavors bien.

Den Hemel scheyde haer, en gunde hem sijn

[troonen.

Hy offerde sich op vol vuur en onversaecht,

Niet om in ’t doots-spelonck te werden

[afgeknaeght

Maer om sijn vrome ziel den hemel op te

[dragen.

Hij vloogh uyt nood geperst na ’t woon-

[huys van de Son

Vermidts hy hier op aerdt soo eng niet

[leven kon,

En reedt ten hemel in op Mavors helden-wagen.

ix. 20. M. Abrugge.

Op het Graf van Eere.

Uit myn Latyn vertaelt, zijnde een

Prosopopoea.

Terwijl de Bataviers en Britten met haer

[Vlooten

Slaegs waeren tegen een : veel duysende van

[schooten

Deen loeyen lucht en zee : het brullende Canon

Graf laegh op laegh so veel men laen en

[lossen kon

:

57

De scheeps-kartouwen niet als vuyr en yser

[spoogen

:

De kogels, loot en schroot aen alle kanten

[vloogen

So dicht als hagel, die van boven met geweld

Werd van een noorder buy gedreven langs

[het veld

:

Heb ick, die Ammirael was van de Vloot

[der Staeten,

Door heyloos ongeluck mijn leven daer ge-

[laeten

:

Een ongeluck, dat myn in ’t midden van de Zee

Met schip en schut en volck en alles sprin-

gen dee

Daer is geen aerd’ of graf die myn gebeent

[bewaeren

Neptunes swolgh my in sijn wilde woeste baeren

Maer valt het yemand swaer dat hy een

[aerden graf

Moet derven nae sijn dood, ick weet daer

[weynigh af

;

’t Scheelt my niet wat my deckt of ’t water

[is of aerde:

Dit doet my goed, dit is by my van hooger

[waerde,

Dit troost myn Geest, dat my te beur viel

[voor het Land

Te sterven, voerende de Sabel in de hand,

En dat ick ’t leven niet, als vechtende, heb

[verlooren

Dat eeuwigh nae myn dood de Faem sal

[laeten hooren.

Maer myne vrienden, die bedroeft sijn moete dit

Dit segh ick (so der lof in sulcke dingen sit)

Vertroosten, dat my hier dit Eer-Graf van

[de Staten

Des lants is opgerecht, die ’t hebben bouwen

[laeten

So groot, soo heerelijck van maecksel en van stof

Op dat dees plaets bewaer’ in eeuwigheyd

[myn lof.

8
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’k Heb niemands pen of tong van doen om
[my te loven

:

Die, die getuygen gaen all’ andere te boven.

Op de Wapens, Vaenen en Vlaggen boven

het graf van Eere opgehangen.

De Wapens en banieren,

Die dese Kas vercieren,

Die hingh men hier den Heere

Van Wassenaer ter eere.

Maer ’t Graf, dat ghy hier ziet,

Is leegh : hy leyt’ er niet;

Want als hy kloeck op Zee

Voor haere Vryheid stree

En met sijn Vloot en mannen

Sloegh tegen de Britannen

Verloor hy daer sijn leven,

Met Schip en al gebleven.

Door eygen vuyr en vlam

Dat in sijn polver quam,

Daer heel de Zee hem gaf

Haer boezem tot een Graf

:

Om dat, die maer gemeyn zijn.

Te naeuw en al te kleyn zijn

Om zulcke dappre Heeren

En Helden te logeeren.

C1V. 11. 525. Westerbaen.

De rustplaets van de heer Opdam Heer van

Wassenaer spreeckt.

Hoe valt my ’t doode rif van Heer Opdam so

[swaer ?

Hy keert, en wentelt sich, en kan gerust naeu

[rusten

;

Door spijt, van dat hy sagh dat geen sijn

[scheeps-brant blusten.

Al wie een helt roemt, roem Opdam van

Kn. mi. [Wassenaer.

JOAN ERCKELENS.

Egbert Meeuwszoon Kortenaer . (?)

—

ij Juli 1665.

2daagsche Zeeslag. Sont. Vice-Adm. 1659. Portugal 1661. Lt. Adm. 1665. Lowestof.

Op de grafzerk van Egbert Meeusz Kortenaar,

Lt. Admiraal van de Maas.

De Helt der Maas, verminkt aan oog en

[rechterhant,

En echter 't oog van ’t roer, de vuist van

[’t vaderland,

De grote Kortenaar, de schrik van ’s vyants

[vloten,

d’Ontsluiter van de Zondt, legt in dit graf

Lxxxiv. in. 1S8. [besloten.

G. Brandt.

Op het Graf.

Het hedensdaags gezigt dat in d’aloudheid

[ziet

Twist, wie in wonderen by ons nog hoogst

[mag draven,

Of ’t puin dat van Kartaag en Roome ons

[overschiet,

Of beyder Dapperen in beyder puin begraven.

Maar gy die dankbaar leeft; Hier rust met

[Kortenaar,

Het lichaam van ’t gevecht, de ziele van

’t beleyden,
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1665. EGBERT MEEUWSZOON KORTENAER, 59

De zedicheid in winst, de kloekheid in ’t gevaar,

Roem vry dit kleine graf iets grooters als

[die beiden.

Een ander pocche op lof verheblykt in

[’t Geslacht

;

Hy heeft zich zelf zoo groot, zoo loflyk

[voortgebragt,

Dat hy alleen in tien noch naauwlyks word

[gevonden.

Wie dus van aardschen Stam nog naam nog

[luister deelt,

Word van den Hemel zelf onmiddelyk

[gezonden,

Uit wiens recht Ed’le gunst hy wettig is geteelt.

cx v. 117 . DULLAERT.

Gedenkpenning op het sneuvelen van Kortenaer 1605. Dirks Rep. 1403.

Op het zelve onderworpzel.

Hier legt d’ontzielde Romp van Kortenaar

[besloten,

Die styver als een rots voor alle stormen stond,

Die arbeid in de rust, en rust in arbeid vond,

Een’ vrees der vyanden, een’ hoop der

[Bontgenooten.

Verdrietig in de weelde, in zorgen onverdroten :

Maar in wiens wonde ons heil nu doodlyk

[is gewond,

De krygsraad en ’t gebied verstomt in zynen

[mond,

De zee ervarentheid, de landtrouw legt door-

[schoten.

Wie zyne droefheid nu niet na de vreuchde

[buigt,

Waar in die strydbre ziel voortaan zoo

[vreedzaam juicht,

Is harder als dees zark die nimmer kermen

[hoorde.



6o 1665. F-GBERT MEEUWSZOON KORTENAER.

En wie dit Heidengraf niet zoo veel’ tranen

[geeft

Als hy wel Heldenbloet voor ons vergoten

[heeft,

Is wreeder als de kloot die hem, ach my

!

xcv. 118. [vermoordde.

Dullaert.

Op ’t loflijck overlijden.

Men hoeft voor Cortenaer gheen lof-dicht

|

uyt te dond’ren.

’t Canon sijn helden-daet al bulderende galmt.

Hy baert ons Hollandt sniert, en Engelands

[verwond’ren

Sijn ziel schouwt ’t Sonne-wiel met roock en

[damp beswalmt

En yder druppel bloedts voor ’t vaderlandt

| vergoten

Schaft Lauren aen sijn kruyn, Robynen aen

[sijn kroon.

’t Sal Carels aengesicht, en d’ hoofden van

[sijn Vlooten

Root verruwen van schaemt, opstijgend’ op

[sijn troon.

Voor 't Vaderlandt en als een Batavier te

[sterven

Heeft velen hoogh geschoeyt op ’t Autaer

[van de faem.

Hy heeft wel eer ghetracht een Heldendoodt

|

te werven,

Hier sterft hy als een heldt, maer leeft noch

[door sijn naem.

Hy heeft der Britten macht een proef van

[lof gegeven,

En heeft in ’t korte naer een wettelijck

[ghevecht,

Sijn onverwonne ziel na ’t Son-paleys ver-

beven,

Sijn bloedt voor ’t Landt ghestort als vry-

[heydts Oorlochs-knecht.

De Rotterdamsche Stadt betreurt haer Zee-

[woonst vader,

Gandtsch Hollandt waaght daer van, en bromt

[sijn Lof-dicht uyt

Den Brit verwondert sigh, met d’ and’ren

[allegader,

Hy gaet als Bruydegom na Fama sijne Bruydt.

IX 21. Abrugge.

Bijschriften van Afbeeldingen.

Dus siet men Cortenaer, den Water-Leeuw

[naer ’t leven,

’t Schijnt dat den Hemel hem geschapen had

[voor ’t Landt

;

Wanneer hy ’t Sweedze Rijk, en Britten-lant

[deê beven,

En haer gevoelen laet de krachten van sijn

[handt.

Zo sweefden hy (noch jong) op d’onbesuysde

[baren

;

En tot verscheyde mael ten koste van sijn

[bloedt

;

Om door sijn bloedt, het bloedt der Burgeren

te sparen,

Wat lof verdient een Helt, die sulcke diensten

c. 102. doet ?

P. Elzevier.

Dus treft de konst, o Maes, uw admirael na’et

[leven,

Van ’t laegst in see, door deught en moedt

[soo hoogh verheven.

Erken uw’ heldt, verminkt aen oogh aen

[rechterhandt,

En echter ’t oogh van ’t roer, de vuist van

[’t Vaderlandt.
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1665. EGBERT MEEUWSZOON KORTENAER.

Soo leefde Kortenaer, de schrik van ’s vyandts

[vlooten.

Hoe diep wierdt door s ij n borst de staet in

m. p. 3002. ’t hert geschooten

!

G. Brandt.

Op het Wapen

Zie hier, door Brassers kunst, geestryk, ter

[neer gestelt,

Het grootsche Wapen van dien grooten

[Oorlogsheld,

Den dapp’ren Kortenaer, die, in veel water-

plagen,

Ten trots des Vyands, heeft de zege weg-

gedragen,

Tot hy, helaes! te vroeg, met onbezweken

[moed,

Zyn daên verzegelde met zyn vergoten bloet :

61

Waerom de Maesstad hem een heerlyk Graf

[deed bouwen,

Waer op men ’t Beeld des Heids, naer ’t leven,

[kan beschouwen,

Omstuwt van oorlogstuig, en wat ’s Mans

[daden meer

In helder daglicht stelt tot zyne onsterflyke eer

;

Terwyl de Dichtkunst, die dees Held ook lof

|wouw geven,

Dit kunstryk Grafschrift, door Brandts

[

Dichtpen, heeft geschreven
;

De Held der Maes, verminkt aen oog en

[rechterhand,

En echter ’t oog van ’t roer, de vuist van

[’t Vaderland

:

De groote Kortenaer, de schrik van ’s Vyands

[vloten

;

D’Ontsluiter van de Zond, leit in dit Graf

m. 2216 b [besloten.

P. A. Wakkerdak.

Auke Stellingwerf 1635 (?)—/j Juni 1665.

Noordsche oorlog 1658. Luit.-Adm. 1665. Sneuvelde te Lowestoff.

Op het Graf van den Heere Aucke Stellingwerf, Admiraal van Vriesland.

Vraagt gij wat waterheld dat hier begraven

[legt ?

De glory van den Vries, de pronk der

[
Stellingwerven,

In roem meer uitgestrekt, veel fierder in

[’t gevegt

Als d’onbedwingbre plas, die hem nooit zag

[besterven.

De zegetekenen door zynen arm gerecht,

Die tyd nog ondergang vermytren nog

[bederven,

Die ’t strand beschaduwen zoo verr’t de zee

[omvlecht,

Zyn myne konst te trots, te schoon voor

[myne verven.

O foei, ondankb're zee (zoo roept gy,

[Vreemdeling)

Dievoor zoo veel sieraad als zy van hem ontfing,

En nog verwachten mogt
;
den man kost zien

[verslinden !

Maar kon ’t grootmoedig hart van zulken

[Oorlogsman

Wel een bequamer doodkoets vinden

Als op dien Oceaan, wien niemand meten kan ?

xcv. 119. Dullaert.



62 1665. AUKE STELLINGWERF.

Op de ontijdige Dood.

Treurt Friesland steend en zugt

Stuert door de droeve Lugt

Nu uwe klagten heenen

:

Och ! wilt ons trouwe Held

Van herten staag beweenen

Die nu is neer-geveld.

Dien vroomen Admiraal

Die noyt het Moord-metaal

Deed’ vreesen noch verschrikken

Maar met een Leeuwen hert

Tot aan sijn laatste snikken

Getrouw bevonden werdt.

Wat heeft hy meenigmaal

In vuyr en vlam en staal

Gewaagt zijn jonge leven?

Wat heeft hy meenig Schip

Ras op de vlugt gedreven

Aan strand of op een klip.

Hoe meenig’ overmand

Genomen en verbrand ?

Laat zijn Vyand getuygen

;

Hoe trouwelijk hy streed

En in het kort hielp buygen

’t Geweld van d’ysere Sweed.

Hoe weerde hem dees’ Held

Des tijds in Zond en Beid?

Hoe leerde hy de Franssen

Een lustig Capriool

Op ’t blauwe Zee-veld danssen

Na een Friessche Fiool?

Laat ook getuygen dit

De trotz’ en wakk’re Britt

Hoe dik hy door haar Vlooten

Kloekmoedig heeft geboord

En op haar heeft geschooten

Dat men te schreeuwen hoord’.

Door sijn Manhaftigheyd

Zeer kloek en wijs beleyd

Dikwils betoond te vooren

Wierd hy tot Opper-hooft

Van ons’ Zee-vloot verkooren

Maar doe ons haast ontrooft.

Ontrooft ach! door een schoot

Die hem eylaas! de Doodt

Daar kort een deede smaakken

:

O ! ongelukkig loot

Dat zoo juyst moeste raakken

Ons hulper in den noodt.

O ! waarde Stelligwerf,

Die zoo manhaftig sterf

Voor ’t Vaderlands welvaren;

U daden zal de Faam

Uytblasen veele Jaren

En melden uwen Naam.

Ja geen Tombe zoo vast

Van Kooper of Albast

Noch ook Almenums muysen

Sal zoo lang zijn in stand

Als uwen loff zal duyren

In ons vermaard’ Friesland.

Der vromen eer en lof

Zal nimmermeer in ’t stof

Verrotten noch verdwijnen

;

Maar in gedachten staan

Soo lange sullen schijnen

De gulde Zon en Maan.

Schoon ’t Lighaam al vergruyst

U Ziel is heen verhuyst

Na ’s Hemels schoone wooning;

Daar zy het Aangezicht

Siet van Godt haren Koning

In altijd schijnend Licht.

Daar gy uyt ’s Werelds Zee

Vol droefheyt, angst en wee

Op de wijze

:

Treurt Edel Huys Nassouw.
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1665. AUKE STELLINGWERF, 63

Een Haven hebt verkregen

Daar gy in rusten kond

;

Ja uytrusten wel ter degen

Van uwe strijd en wond.

Adr. Stellingwerf.

Op sijn Ed. Af-beeldzel, onder ’t Wapen
is dit Vers gesteld.

Dus leefde Stellingwerf, die in verscheyde

[tochten,

Den Zee-prijs heeft bevochten

;

En onder Neêrlands Vlag, het Sweedse Zee-

[geweld,

Hielp slaan, uyt Zond en Beid

:

En eyndelijk als Hoofd van Frieslands

[Oorlog-Schepen,

Den Britt heeft aangegrepen

:

Alwaar een Kogel-buy sijn eerlijk Leven sloot,

Met een doorluchte Dood.

xcm. 33. J. de Dekker.

Johan van Trappen
,
gen. Bunkert

,
Kapitein ter Zee. Zoon van Joos Bankert.

Sneuvelde 13 Juni 1665.

Onder het Portret.

Dit ’s Bankerts beeltenis, het afzet van den

[ouden,

Die Zeelands waterleeu, ten tijd van strijd

[gehouden,

En recht verstrekken kon, een Bank om
[oorlogsramp,

Ter zee (: in ’s Lands gevaar.) en onheijl tot

[een schamp,

Want Chrijgsdeugd eere-lust, en goed beleid

[wou woonen,

Bij hem wiens zoons gij ziet, en sig niet min

[vertoonen,

In ’t vaderlijk gelaat, tot hooger eerestoff,

Door ridderlijkke deugt, en selfs verkre-

gen loff,

Mits dapperheits getuig, noit chrijgs-held

[beter toonde,

Aan hem wien ’t degen recht, uit enkel gunst

[beloonde,

Dan dat hij moedig strijd, voor eer en kerk

[en staadt,

En ridderlijkke dood, voor ’t leven onder-

m. p 203. [gaadt.

W. Brest.

Bastiaan Centen
,
Schot van geboorte. Onderscheidde zich reeds in den eersten

Engelschen oorlog in dienst der Zeeuwsche Admiraliteit. Sneuvelde 13 Juni 1663.

Aan de ziele van den dapperen Bastiaan Senten, kapitein op het schip Oranje.

Weergalooze ziel, die ’t lyf, ’t welk gy
[beroerde,

Meer blixems in ’t gezicht, meer donders in

[den mond,

Meer krachten in den arm, meer gloed in

[’t harte zond,

Als ’t vier in uw geschut, dat Londens

[bloedlust snoerde:



1665. BASTIAAN CENTEN.64

Die op drie kroonen vlamde, en op drie

[Ryken loerde,

Naar welker zegepraal uw Edle hoochmoed

[stond,

Die uw gevreest rapier voor eenige uuren vond,

Daar in den Erfgenaam gy met heur oorlog

[voerde

;

Een onvertroostbre schroom, die ’t ingewand

[doorknaagt,

Dat u een wreed geweld het lichaam heeft

[ontjaagt,

Doet ons neêrslachtig oog in bitt’re tranen

[doopen

:

Maar zoo gy van ’t geluk ons weêr gezonden

[word,

Zal d’uitgelatentheid hem schooner af doen

[loopen,

Als hen de treuricheid nu langs den boezem

xcv. 121. [stort.

Dullaert.

Papieren kogels, geschooten in ’t hondert

van de lafhertighe capiteynen.

Soo kan der Schelmen schrick, een Staat met

[schrick vervullen.

Trouwloose Capiteyns, geen Capiteyns, maar

[eêr

Verraders, Moordenaars, en pronckers die

[’t Geweer

Maar tot een middel dient; om lekkerlijck

[te smullen.

Wat docht, wat socht gy doch toen u de

[Britten sochten ?

Docht ghy om eer, noch Eed, noch om u

Broeders niet?

Saeght ghy in ’t vluchten oock geen gallich

[in ’t verschiet?

Daar op geschreven stont, ick wacht nae

[deês gedrochten.

Ghy waart u Eer niet quyt had ghy u wel

[gequeten

Had ghy gelijck als Tromp, u Trompen

[schrap gheset:

En Trompende ’t getromp der Engelsche belet;

Men soud naa duysent jaar noch van uw

[Trompen weten.

Het Bloet der Helden, moet uw’ blooheyt

[overtuyghen

’t Is wonder, dat door schaemt’ u Hert en

[Ingewandt

Niet uyt uw’ boesem vlucht. Oweelófoey!

[ó schandt!

Dat nu een Batavier, moet voor een Staart-man

[buyghen.

Geen Batavier, ó neen ! haar Hert, en Handt

[ghereet leyt

Om noch voor d’Oude-Eer te Vechten, en

[de Wond,

(Die ghy Lafhertigen, soo mack’lijck keeren

[kond)

Te heelen, en met een te straffen uwe

[wreetheyt.

De Oude Achtbaarheyt, die Hollant door zijn

[Leeuwen

(Ten koste van haar Lyff) verkreghen heeft,

[die moet

Door uw’ meyn-eedicheyt vervallen, ’t Diere-

[Bloedt

Dat ghy soo schelms verraat, zal wraak ten

[Hemel schreeuwen.

’t Ontschoot het gantsche Landt, dat gy soo

[weinig schooten

(Hoewel in Texel veel) in Zee hebt uytgedeelt:

’t Is of gy met de Staat en Neêr-lants

[welvaart speelt.

Gy hebt, misschien, meer Wijn als Vyants-

[Bloet vergooten.
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1665. LAFHARTIGE KAPITEINS, 65

Vernedert dan de Heer, door u, de Neder-

[landen

:

Wy bidden dat Hy dan vermeerder ons’ gedult,

En dat hy u, en ons, vergeef der Zonden

[schuit.

Een recht vernedert Hert, brenght rechte

[Offeranden.

’t Sal, hoop ick, ’t lest zijn.

Lafherte Guilen, die niet waardigh zijt de

[naem

Van Capiteyns te dragen:

Na dien g’uw eygen selfs en Hollants oude

[Faem,

Die eertijds heerlijck blonck, soo deerlijck

[hebt verslagen.

Verslagen segh ick, neen, soo gy geslagen had,

Gy had u wel gequeten,

Gy waerdt meê Burgeren van d’ Oude Hel-

[den-stadt,

Waer uyt gy (’t is te slecht) nu eeuwigh zijt

[versmeten.

Met wat voor oog-merck naemt gy uwe

[Degens aen ?

Om voor de pronck te dragen ?

Of om met dien, de Staet van Hollandt voor

[te staen,

En wie haer Vyant is man-moedigh te

[belagen ?

Waer mede soud gy aêrs, als gy op u gemack

In Bachus Tempels sit, de kan en roemers

[vatten.

Toen gy in Texel laegt, soo was ’t, men sal

[den Staert

Een and’re sprongh doen springen,

Maer toen g’ hem naderde, soo wierd gy soo

[vervaert,

Dat gy met hem niet eens het Helden-sang

[dorst singen.

Denckt eens hoe dat hy sal braveeren op

[deês daat

’t Geen gy had konnen schutten,

Indien gy u geschut gebruyckt had in die staat,

Daer toe ’t gegeven was om Hollandts val te

[stutten.

Uw eerelose daên vermeerderen de eer

Van haer, die hunne Eede

Door haer manhafte moed’ voltrocken meer,

[en meer

:

Godt gunn’ u straf na eysch, en om een

[goede Vreede.

Soo sou ’t oock best sijn.

Kn. V. 9077.

Aan de Lafhartige Officieren, en opgepronkte

Popperuitertjes, die onder ’s Landts

Vloot loopen.

Hoe was het mogelijck toen gy u Admiraels

De Britten aen saegt randen,

Dat gy soo schandich weeckt, Bron-aders

[van veel quaels

En droefheyts, spreeck eens op: waer waren

[toen u handen ?

Maer ’k vraegh hier ’t geen ick weet, gy
[hieltse in uw sack

Om niet van ’t lijf te spatten:

Stroojonckers, opgesmuckt, getooit, als halve

[vrouwen,

Met wintvangbroekken, trots ’t groot braam-

[zeil van Obdam,

Gestrikt, gequikt, gesiert gelijk een offerlam,

Of zulke, die men op tooneelen kan

[beschouwen

;

Nu zwetst vry op het Landt, daar bloo Hans

[voor moet grouwen,

9



66 1665. LAFHARTIGE KAPITEINS.

En maakt, als Kakkadoor, u zelfs verstoort

[en gram,

Om, met uw enterbijl, de Britse Roosestam,

Gelijk een Korenhalm, een riet omver te

[houwen.

Verwaande snorkkers, zoo ’t met pochhen

[was te doen

Men had geen Tromp, de Wit, van Galen

[(Helden koen

En stout, de doot getroost) voor Hollandt

[meer van nooden

;

Gij zout des vyandts vloot los by de wijn

[verslaan

:

Maar zulke snuivers zijn in ’t strijden door-

[gegaen,

Wijl d’ andere stonden pal en sturven voor

T. 5233. [die blooden.

J. W. P. D.

Aan de zelve.

Wat dunkt u, Helden, die, verbaast, de rug

[liet kijken,

Is nu het laaste vaars, niet van mijn klink-

[kert waar ?

Bleek dat niet aen uw moet, toen ge in ’t

[verleden jaar,

(Foey vuile zwetsers!) ginght lafhartig heenen

[strijken ?

En liet de strijdbre Tromp, die nimmermeer

[sal wijken,

Zoo groot is zijne moet, den Vijanden een hair,

En uwen Ammiraal, in ’t uiterste gevaar,

Die, door een Donderslag, vloog na Godt

[Jupijns rijken.

Verraders, die soo laf, soo bloó, soo schandig

[vloot,

Zijt gy geen oorzaak, van soo meenig Helt

[zijn doot,

En Hollants schandt en smaat? wie zou van

[u niet walgen?

De Britten zien, noch stam, noch staat, noch

[rijkdom aan,

Zij doen gelaarsde voet, de ladder opwaarts

[gaan,

En hangen fulperok en pluimhoet op, aen

t. 5410. [galgen.

J. W. P. D.

Neederlandts Verquikking. Geschept uythet

rechtmatich Vonnis over de Lafhartige Zee-

Hopluyden. Gestreeken en volvoert.

Dat set my wat van ’t Hart! demp, demp,

[manhaftig zaet

De strepen, die mijn glans so reukeloos ver-

delgen.

Hoe sijt ghy nu te moê, verraders; in wat

[staet

Is ’t schrikkig Hert nu ’t moet dees nare

[schrik verswelgen ?

Verw, schelmsche guylen, verw de Galg-post

[met u bloet;

Dat ghy so schendigh hebt u Vaderlant

[ontstolen :

Ghy die met bast en smaet verbroke eeden boet,

Gaet ’t overschot uws ramps in alle rampen

[dooien.

Wat was ’t u waert geweest, had ghy met

[fiere moet

Meê dwers door ’t Brits gewelt als Leeuwen

[doorgebroken ?

Wat was ’t my waerdt geweest, had ghy ’t

[geplengde bloet

En mijn gehoonde Eer met vier en kling

[gewroken ?

Wat wonder! dat het volck by nae van wrake

[raest:

Mijn macht schiet verr’ te kort haer prickels

[wech te weeren.
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De spijt knaegt my ’t gebeent; wie staeter

[niet verbaest.

Als hy dus heylloos siet mijn roem in schandt

[verkeeren

!

Den Heemel sy gedanckt, dat ’t hem ter

[Harten gaet

De Pesten, die mijn Ziel beroeren, t’onder-

[drukken

:

En ghy die met u bloet de Zuylen van mijn

[Staet

Noch overende hout, u vlyt moet wel gelukken.

Mijn. luyster luyckt weer op, nu ’t overheyligh

[recht

Sijn gang gaet ongekrenckt. Gryp moet, mijn

[Republycken

:

Belooning staeter reê, voor die als Krijgsman

[vecht

;

Haer staet haer straffe vast, die eereloos

[beswyken.

Gestrenge Borsten, die met breyn en bloet

[begruyst

Tot driemael hebt gescheurt den drang der

[Britsche kielen;

Die ’t Woen gestuit hebt met den Sabel in

[de Vuyst;

Die mijn verstroyde macht beschut hebt voor

[’t vernielen:

Gryp met een Leeuwen-moet myn trotse

[Vyandt aen

;

Doe ’t donderent Canon wéér Vlam op Vlam-

[men spuwen

:

Laet Golf op Golf van rook den Dag doen

[ondergaen

:

’t Geloey der Coegels doe den naren afgront

[Gruwen.

Val aen als Helden, verw de peekei root door

[moort

;

Hanthaef d’aloude Roem der dapp’re Bata-

[vieren,

Die laes ! aen ’t sacken is; klamp moedig

[boort aen boort

:

Baen dwers door 't stael met t stael den Weg
[tot Zeegevieren.

Was dit des HeemelsWil! ’t val alles hem te

[voet

En sie dien blyden Dach met diep Gedult te

p. 3438. [moet.

Raedt wie ’t is.

Nieuwe Opweckinge aen de Nederlantsche

Vloot.

Hoe is den tijdt verkeert, en in den tijdt de

[helden

!

Wiens faem en dapperheyt men eertijdts plach

[te melden

Met al!’ eerbiedigheydt, te water en te Landt,

Elck schroomde voor haer macht, en voor haer

[streytbaer handt

Geen Batavier heeft oyt voor Zee-macht

[
moeten wijcken,

’t Was of Neptunus zelfs den Vyandt dwongh

[te strijcken

In ’t midden van ’t gevecht, en of den

[zee-gen-prael

Was Hollandt toe-gepast door ’t donderend’

[metael.

Maer achl ’t is soo geweest
;
de glorie schijnt

[te daelen

Die eertijts noch Britan noch Spanjaert kon

[bepaelen

Het bladt schijnt om gekeert: Die eertijts

[plach te staen

In vier en vlam, eylaas! die moet aen ’t

[wijcken gaen.

Van waer dit ongeval? wie heeft ons dit

[gebrouwen ?

Dat Hollants kloecke macht de Zee niet kan

[behouwen ?

Heeft d’Admirael de schuit ? of ander Opper-

[hooft ?
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Is Tromp sijn Tromps gemoet en dapperheyt

[verdooft ?

Wel neen, de schuit is aen de Hoofden niet

[te geeven

:

Opdam heeft als een Leeu sich in den slagh

[begeeven,

En is door ’t noodlot selfs tot pulver toe

[verbrant ?

Tromp heeft nae sijn gebruyck soo dapperlijck

[gekant

Voor Hollandts eer en faem, dat yeder een

[most vluchten

Sijn donderend’ Geschut, dat d’Engelsen kon

[tuchten,

Tot dat hy reddeloos most keeren nae de Kust.

En tegens sijnen wil sijn yver wierdt geblust.

Soo heeft sich Cortenaer in ’t Zee-gevecht

[gedraegen

En Banckert, soo wanneer door Tromps

[Geschut en laegen

Haen sich aen boort begaf van ’t Engels

[kloecke Schip,

Waer door het Schip en goet stracks raeckten

[in de knip.

Wat is doch d’oorsaeck dan? is ’t dat ons

[Capiteynen

In ’t hevichste gevecht soo quamen te ver-

[dweynen?

Door schandelijcke vrees, en liepen ongejaecht,

Datyedernutertijdt soo jammerlijck beklaecht.

Ick weet nau wat het is? misschien is dit de

[reeden

:

’t Heeft Godt alsoo belieft : daerom laet ons

[gebeden

Op nieus weer storten uyt voor sijne Majesteyt,

Dat hy sijn Schapen doch door goede Herders

[leyt,

En tot den tweeden slagh sijn Zeegen wil

[betoonen,

In ’t midden van ons al met sijne gunst wil

Soo is Victorie ons, en wat men wenschen kan,

Want grooter vrees bespeurt men aen den

[Engelsman

Als onder d’onse was. Door dien de windt en

[baeren.

En alles watter was geluckigh voor hem waeren,

Doe hy nochtans door schrick soo schendigh

[was ontstelt

Dat niemant van haer al kon temmen ons

[gewelt.

Veel beter ist gedaen sich uyt den strijdt te

[geeven,

Als tegen weer en windt en Goodes wil

[gebleeven

:

Maer schandigh is de daet van ’t moedigh

[Engelandt

Te schricken als ’t geluck van sellefs komt

P. 3435. [ter handt.

C. V. M.

Aan alle Matroosen.

Stoute mannen op de baaren,

Van de wilde Oceaan,

Schoon die noch zo vreeslijk gaan,

Kan u d’ Engelsman vervaaren ?

Neen Matroosen, rappe knechten,

Daar van hebje noch geen noot,

Bloode Pronckers schietmen doot

:

Loon na werken doet wel vechten.

Algemeene Artykel-brief, Geschooten uyt

een Canon met 4 Stemmen, te singen

of op allerley Speeltuygh te speelen,

ook met 4 Trompetten lustigh

door malkander te steeken.

Wil je nu vechten ? zoo krijg je tot loon,

Een Penning of Keten van Goude heel schoon :

Maer wil-je niet vechten zo krijg je een strop,

Al waer je een Prins zo verlies je u kop.

woonen



Aan alle Matroofen.
ÜJ Toute mannen op de baaren^

Fan de vurlde Oceaan^

,

Schoon die noch zo vreejlyk gaan^

,

Kan u d' Engelsman vervaareru,?

Neen Matroofen, rappe knechten^

Tiaar van hebje noch geen noot ,

,

BIoode Tronckersfchietmen doot

Loon na werken doet wel vechten.

Algemeene Artykel-brief

,

Gefchooten uyt een Canon met 4 Stemmen, te fingen ofop allerley

Speelcuygh te fpeelen
, ook met 4 Trompetten lulbgh door malkander te lleeken.

i^iliiipplliilli
Wil- je on vechten? zooktijgje totlooD, Een Penoiog of Keten van Goude heel

vechten zo krijg- jeeeD ftnp ,
Al waetjeeen Prins zo vet-liesje u kop

. Matroofen Tegenzang,
Gelchooten uyt een Canon met

3
Stemmen, te zingen of op allerley Speeltuygh te Ipeelen,

ook met
3
Trompetten luftigh door malkander te lleeken.

Fif-cael als ghy an ’t loopen rydc-,is dan welrecbt io Zee i Macr vechten aMe de Hoof-den, Ma-troosje die

/d'HeerOb- dam, wan-neer men an den vy-antquam. '

& ! Kaar- tc- naar, die fa- ten d Engelfe vry in ’t haer. trt-

fcchtlichc mee. Dat zach men aenTrompen^ van derHulft,fy ga- ven d’Engelfe lu-flighbulft.

Jtroc- fen Haen,die ko- ften wel op den vyanr llacn.

\ an- dre meer, wie dat den vyant boot te-gen-wcer.

GeltfchafFers Zang

,

Op de Matroofen Tegen-zang
,
geladen op ’t Canon van Filcael als ghy an t loopen tijt.

Om dat jan Hagel niet vechten wou, zoo gink de Nagelboom uyt

,

Den Eecfren Carolus Qointus, die roaektenze ’s Vyants boyt.
#

Watzeght ghy Matrooe , op Hoofden of op Heeren? died Helden t gele vc c o.

3r
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Matroosen Tegenzang, Geschooten uyt een

Canon met 3 Stemmen, te zingen of

op allerley Speeltuygh te speelen,

ook met 3 Trompetten lustigh

door malkander te steeken.

Fiscael als ghy an ’t loopen tydt, is dan wel

[recht in Zee ?

Maar vechten alle de Hoofden, Matroosje die

[vecht licht mee,

Dat zach men aen Tromp en d’Heer Obdam,

[wanneer men an den vyant quam.

Dat zach men aen Tromp en Kortenaar, die

[saten d’Engelse vry in ’t haer.

Dat zach men aen Tromp en van der Hulst,

[sy gaven d’Engelse lustigh buist.

Dat zach men aen Tromp en trotsen Haen,

[die kosten wel op den vyant slaen.

Dat zach men aen Tromp en andre meer, wie

[dat den vyant boot tegenweer.

Geltschaffers Zang, Op de Matroosen

Tegen-zang, geladen op ’t Canon van

Fiscael als ghy an ’t loopen tijt.

Om dat Jan Hagel niet vechten wou, zoo

[gink de Nagelboom uyt,

Den Eed’len Carolus Quintus, die maektenze’s

[Vyants buyt.

Wat zeght ghy Matroos, op Hoofden of op

[Heeren ? die d’ Helden ’t geldt vereeren.

Kn. 9136.

Jan Evertsen
,
na zijn terugkeer van Lowestof, door het grauzv van den Briel

mishandeld,
verliet den zeedienst. Hij verscheen voor den krijgsraad en werd voor

zijn kloekmoedigheid en beleid geprezen.

Staaten krygsloon, de goude of de ysere Kettingh.

Als een gewaapent hart, of breedgehoornden

[eeland

Verbaast het veld ontvliegt, door honden

[opgedaan,

Loopt, op ’t gebas, uyt zee, die admiraal van

[Zeeland,

Daar Hollands jonge leeuw, in bloed, en vier,

[blijft staen.

Die das, quansuis, om d’eer der Zeeuwen te

[bewaaren,

Onteert de hoogste kroon van Holland, Zeeuw,

[en Vries,

Gelijk die bloode Jan noch eens de Zee liet

[vaaren,

Om ’t voeren van de vlag, met schandigh

[eerverlies.

Dry oppervlaggen siet hy by den vyand waaijen,

Waarom, na dat Obdam zo braaf ten heemel

[voer,

Steekt hy de vlag niet op, en doet de krijgs-

[haan kraaijen,

Selfs aan ’t kanon, als Tromp met syn

[maatroos, te roer?

Maar wat kronyk meldt doch Jans admiraale

[daaden ?

Het admiraalschaps ambt hoe heeft hy dat

[gehaalt ?

Altoos hy stelt sich aan, als of hy wou verraaden

Dit vrygekochte land, met heldenbloed betaalt.

Wat schreeuwt het volk, men hoort dien

[schelm straks op te knoopen ?

Men hangt den kleiner dief, den grooten

[laat men loopen.
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Op de Heldinnen van den Briel.

Lof heb den Briel, waar dat noch woonen

De dochteren der Amazoonen.

De vrouwen daar, en quam ’t niet fraai?

Die enterden een admiraal,

Zo als een Leeuw my dee ’t verhaal,

Sy bruiden hem los van de kaai,

En riepen, foei, hy stinckt bescheeten,

Dat krab, en kreeft dien stinkert eeten.

P.3437. J. S. V. C.

Aan de Hollantse Bootsgezellen en

Matroozen.

Matroozen, rappe maats, die Doris zoute baren,

Van jongs op, heeft verstrekt, een wieg en

[
bakermat,

En flux en vlug gemaakt, als een gezwinde kat

Om, by een takeltouw, ter vlucht in top te

[varen

;

Nu is ’t de rechte tijt om rijkdom te vergaren

Elk schip belooft uw moet een overgroote

[schat,

Indien ooit zucht tot eer, of goet uw hart bezat,

Zoo komt dan voor den dag en wilt u nu

[verklaren.

Wilt na geen vreemde kust gaan zoeken, hier,

[of daar;

Nu kan een uur vijf zes, dat dagelijx gevaar,

’t Geleden ongemak thien duizentmaal ver-

[gelden.

Toont dat gij borsten zijt gesprooten van den

[stam,

Die uit den Batavier zijn eersten oirsprongh

[nam,

En strijt voor ’t Vaderlant als uitgetarte

t. 5233
[
helden.

J. W. P. D.

Nederlants Vrolijcke aenmoediging gegrond-

vest op het deftigh beleyden der Zee-saken

ende der Matroosen volvaerdige

bereytwilligheyt.

So, borsten vol van Vuur! ghy toont dat

[d’Onderganck

Daer my de Brit mêe dreigt, de trom in ’t Hart

[kan roeren

:

’k Sie dat het errenst is, mijn Naem, die Eeuwen

[lanck

Romeynen heeft verduurt, tot aen ’t Gesternt

[te voeren.

Hier stuwtmen ’t Oorlogstuyg
;
gins schoolt

[Matroos by een

;

Rontsom is ’t drang en drok en niemandt slaet

[aen ’t luyen :

Daer veltmen Bruggen, om door ’t puyn der

[vakken heen

’t Swaerlyvigh Zeekasteel op ruymer stroom

[te kruyen.

Dus weldig vatten vint gerechte straf en prys,

Naer eysch ge-evenaert, op ’t Hart van Bata-

vieren.

Zo braeven vol van moedt ! doe door u schel

[gekrijs

Het grondsop huylen en ’t gescheurde Swerrick

[gieren.

Daer streeft mijn Zeemacht heen bepeerelt met

[den bloem,

Die vroomheyts lofgeklanck den Naem van

[Eêl doet dragen

:

Daer stuyftse ’t Strandt voorby, gehart voor

[d’oude Roem

Door Coegels, brandt en bloet, als Leeuwen

[’t lijff te wagen.

Zeeghaftich Oorlogsheldt, die siedent heet van

[spijt,

By mangel van gevolg, moest sonder Zeege

[keeren

:

De wraek heeft haer bescheydt
;

hegt ’t

[Swaerdt op sy, den tijdt
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Is weer gebooren orn der Britten trots te

[weeren.

Wat vreugde schept mijn Ziel in u als Opper-

[

hooft

Mijns Watermachts te sien, met Vlag en

[Wimpel pronken

!

Dat past op dapperheyt ! zo wordt ’t gemor

[
verdooft

!

Zo wordt Getrouheyt met Roemruchtich Loon

[

beschonken

!

Nu is u wensch voldaen Matroosen : ’tgantsche

[lyfif

Tuygt dat ’t u fiere moet handt over handt

[doet wassen.

Zo tergers van de Doodt ! zo Mannen van

[bedryff

!

Rust u ter wrake toe : bruys door de Peekel-

|

plassen

:

Sta vast: bestook den Brit : verbluf hem met

[’t gedruys

Van ’t bulderent Canon: jaeg buy op buy

[
van klooten

:

Klamp aen : val in : mael al dat weêrstandt

|

biedt tot gruys:

Leer hem wat ’t in heeft my dus trots nae

[’t hart te stooten.

My dunckt ick sie hem al gevlogen in ’t Ge-

[sicht

:

De Zee in lichten brandt : de rook ten Hemel

[golven

:

De Splinters snorren : balken barsten onder

[’t wicht

Der neergeplofte mast : de buyken diep door-

[dolven

Verswelgen Golf op Golf: hier sinckter een

[te Grondt

:

Daer springt- daer brandter een
:
gins slaet

[een hoop aen ’t vluchten

:

Wat kan ’t verlangen doen! ’t ontsluyt en

[oog en mondt,

Daer noch ’t benepen Hart hangt tusschen

p. 3555. [hoop en duchten!

Alardus de Raedt.

Na het sneuvelen van Wassenaer moest het opperbevel overgaan op Lt. Adm. Jan
Evertsen, doch Corn. Tromp heesch de admiraalsvlag

,
hetzij aannemend

,
dat

Evertsen eveneens gesneuveld was, of omdat hij lueigerde onder den Zeeuwschen

Admiraal te dienen. In Holland was men dezen slecht gezind.

Jan de Haan onderscheidde zich bij het veroveren van het Engelsche sehip „Charity"
,
een der wehiige

voordeelen aa?i onze zijde in deze?i stag behaald.

De Loffelijcke Lauwer-kroon der onvertsaegde Zee-Helden Cornelis Tromp,

Vice-Amirael, en Janel haen.

Toen d’Oorlogsvloot der trotse Britten

Den waterplaegh (als Hannibal

In Latium) tot Neerlants val

Toogh uit om ’t Zee-recht te bezitten

Gelijk een bulderend’ Orkaen,

Trok Tromp op Vaders waterschreden

Tot heil der vry-gevochten steden,

De Vyandt in een halve maen

Geslagen, als de Zarrazijnen,

Te moet, met Neerlants Oorlogs- vloot,

Daer hy sag Wassenaer in noot

Sijn Scheeps-kroon wagg’len, en verdwijnen
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Nu, roept dees Scipion, is dagh

Gestemt om Vader-moort te wreken,

Nu ons ten beurt viel op te steken

Den hooghsten Amiralen-vlagh.

Soo stapt die Zee-helt langs de golven

Als een Neptuin of water-voogt,

Daer hy op Hannibal staeg oogt,

Gelijk een Harder op de Wolven,

Wijl Evertsen den bloode Zeeuw,

Of af gerecht op Schelmeryen,

(Want nimmer dus de Zeeuwen stryen,)

Verlaet de Zee-vlag van de Leeuw,

En legt nu ander mael gelopen

Uit spijt, of als een Lantverraêr,

En laet die Scheeps-voogt in gevaer,

En set de Brit de Zee-pas open.

Wijl Tromp schuimbekkend’ als een paert,

Dat edelmoedig dult geen spooren,

Hoort Vaders geest, die hem in d’ooren

Dus aenmaent; wakkre Soon, ai spaert

Dees kloekheit nu, gij wert verlaten,

’t Was lang geschiet door dese hant;

Kon ’t volk beschermt zijn, en dit Lant,

Ons eensaem vechten magh niet baten.

Terwijl hy besigh is ’t Kanon

Te laên, breekt door de vloot der Britten,

Daers’ hem in ’t midden laten sitten,

Verschijnt een tweede Scipion,

De wakk’re Haen, sijn wedergaden,

Die Tromp kloekmoedigh tegen kraeit;

Wijl hy op zee de Stropers maeit,

En met haer beiden doen meer daden

Als d’ eer en Eetvergeten Vloot

Van Schellemen en bloode Helden,

Die sigh voor Neerlandts welvaert stelden

Soo lang men ’t Schip met wijn begoot.

Vaer voort met recht Bataefse zee-liên

En Vollenhove en andren meer

Die volgen u om sulke een eer,

Daer andren noit meer sullen zee sien

:

Maer eer een dorre Lauwer-kroon,

Waer in de winnaers veeltijts stikken,

Die swichtend voor haer vyant schrikken.

Soo leeft Helt Tromp weer in sijn Soon.

Penning in Engeland geslagen na den slag bij Lowestoff
, 1665, het gezag ter zee verkondigend, v. L. //. 529.

Na den slag bij Lowestof liet Koning Karei II mmitstukken slaan met de op-

schriften : Nos penes imperium ( Bij ons is het gebied) en Quatuor Maria

vindico (Ik eigen mij vier zeeën toe).

De Koningklyke Gedenk-Penning, Vernieuwt in de hoogmoedige Vermetelheid, en

’t gebroken Zee-gezag van Karei Stuart den Tweeden.

By ons (dus schreef Augustus niet,

Maar Karei uit een trots vermeten)

Berust het groote Zee-gebied

:

Hy had Gods Almacht al vergeten,
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Die ’t hoog bewind der Heerschappy

Noch hanthaaft, en aan ’t stuur der dingen

Van niemants trots of dwing’landy,

Dien klem zich uit de vuist laat wringen :

Die hem noch korts als uit den drek

Verheven, tot een weereld-wonder

De hiel dee zetten op den nek

Van die zoo lang de zyn’ hield onder:

Nu toonde hy dees vermetelheid

In zinstaal, daar, op goud gedreven,

Een Schip ten oorlog toebereid

Met volle zeilen aan quam streven,

Gelyk een Opper-Ammiraal,

Die ’t zee-vermogen der drie Ryken

Verbeelde, om door zyn zwaar metaal

Geheel de werelt te doen stryken

:

Zoo trad de Spaanse Koning voor,

Wanneer hy zyne zee-pilaren,

Gevolgt op ’s Vaders eerenspoor,

Ouam planten in de zoute baren,

En zich in ’t opschrift noemde alree

(Zyn’ vloten waren pas aen ’t dryven)

Den zeeschrik van de groote Zee:

Die, om zyn trots noch meer te styven,

Dee zetten, by zyn beeltenis,

Een Pallas, die de Schuts-voogdesse

Van wapen-kracht en wysheid is.

Met zulk een zinspreuk, tot een lesse,

Die yder in te drukken tracht

Een slaafsche ontsaglykheid, aan Deze

Is onderworpen alle macht :

Zal ’t Pallas, of Filippus wezen,

Wien alles onderworpen blijft?

Die spreuk, hoe schalk, en dubbelzinnig,

Vermomt het hart niet datse schrijft,

Maar toont zyn nukken, spits, en vinnig:

Doch hoe dees hoogmoed is vergaan,

Dat heugt het jaar van acht-en tachtig!

Brittanje zach ’t al juichende aan;

En is het des niet meer gedachtig?

Nu zulk een drift in ’s Vorsten brein

Komt stygen, en zyn’ roem bezwalken ?

Die, t’ wyl zyn Ryk hem schynt te klein,

Zoo wyd zyn kaken op wil spalken,

Als of de gantsche Oceaan

Zou vallen door zyn keel en kieuwen

;

Maar hoe dees hoogmoed wil vergaan,

Dat kan zyn Zeepraal ons vernieuwen

:

Waar dryft het nu, dit moedig Schip?

Aan lager wal? of is ’t gezonken,

Als stiet het op een blinde klip?

Of leit het als een wrak verdronken ?

Of ziet men ’t voor een romp aan strand

Geslingert van een golf, een zwalper

!

Ach ! 't slaat veellicht in lichten brand,

Gegrepen van dien dommen galper

:

Daar Askuë vast stapt, en stampt,

Den Hemel dreigt met nydige oogen
;

Maar ’t is vergeefs getrapt, getramt,

Vergeefs geneten, en gespogen:

Hy ziet dat hooge zeegezach,

En ’t heerlyk Schip in rook verdwynen

:

En van geen ramp zoo snood een slag,

Of Karei zag hem aan den zynen

:

Nu ziet hy nog den Teems gestopt,

En, dat hem ’t hart van spyt doet breken,

Hy ziet haar aan den romp verkropt,

Dies dom geweld zich niet kan wreken.

Ach ! had hy dit met een geleert

Van hem, die, in zyn dwinglandyen,

Hem menig staat-les heeft vereert,

(Al wil hy ’t veel te noó belyen)

Dat hoogmoed en vermetelheid

Veeltyts de groote rol volmaken,

En door haar hollend onbescheid

Van ’t oppersteil ten afgrond raken!

Hy zou niet zoo zyn argelist

En snoode tuk van schelmse daden,

Uit d’afgrond hebben opgevischt,

Om zynen nabuur te beschaden

;

Maar zig gespiegelt aan het lot

Van zulk een voorzaat in den zetel,

10
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Diens romp gevoert op ’t hangschavot,

Van zulk een ryxdwang, zoo vermetel,

De proeve gaf, hoe los hy stond,

Als op een ys van weinige uuren

;

Hoe wankelbaar, en zonder grond,

Om ankervast te konnen duuren

:

Want dees, van zyn geluk gestreelt,

Liet ook zyn dwaasheids-teken blyken,

Wanneer, om zyn gelauwerd beeld,

Als Staats -berechter der drie Ryken,

Hy zulk een rand van letters stelt,

Dat niemant dees my poog t’ontdragen,

Of ylings word hy neergevelt,

En ach ! hy zelf lag haast verslagen

:

’t Was of hem ’s Hoogsten stemme zei

(En ach! hy dacht niet om een’ hooger!)

Geef over ryk en leven bei,

Gy dwaas! daar lag die grootse poger:

Daer lag hy, schoon hem byl noch blok,

Noch dolk, noch sink-roer hielp om ’t leven,

Noch wierd hem zyne goude rok

Van ’t lyf gerukt, en hy geheven,

En opgevoert, om steil op ’t dak

Van Withal luider keel’ te preken,

Als hy die zulk een klok op stak,

Met in dees woorden uit te breken,

O! leer gerechtigheid, en plicht,

Gy die vermaant word te betragten

Wat d’eerbied eischt, en niet zoo licht

Als ik, de Godheid te verachten

:

Dit roept hy met een stomme keel

;

Dit preekt hy, die met Lau’ren praalde,

Nu met het naakte bekkeneel,

Daar Rave en Gier de huit afhaalde:

Zoo staat hy, en zoo raakte hy heen

:

En die ’t hem dede bleef in ’t leven,

En leeft in alle eeuwighe’en.

Dit voorbeeld doe de trotsen beven.

Maar ach ! wat voorbeeld leert met kragt

!

Vorst Karei van dien hoogmoed zwanger,

Ontveinst zyn trots nog stout gedacht,

Ontveinst zijn’ euv’len moed niet langer:

Ten zy hy door dien harden slag

Nu leeren moog en heb bevonden,

Wie boven hem het hoog gezag

Houd aan Zyn oogen-wenk gebonden

:

En of die moed gevallen is,

Noch blyft voortaan, voor alle ontkenning,

Deez dappere gedachtenis

Geheiligt op zyn’ Eeren-Penning

:

Zoo raakt nooit dees vermetelheid,

Noch Zee-neep, in vergetelheid.

XC. 1 178. J. OUDAEN.

Penning in Engeland geslagen na den slag bij Lowestoff, 1665 ; het gezag der zee verkondigend v. L 11. 529.
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Terugkomst van de Ruyter te Delfzijl. 6 Aug. 1663.

het hernemen der kolotiiën aan de kust van Guinea, naar West-Indië en Noord-

om ook daar de geroofde volksplanthigen te heroveren. Hij kon evenwel weinig

bij het vernemen der oorlogsverklaring naar Nederland langs een omweg terug
,

om niet in handen der Engelschen te vallen.

De Ruyter was na

Amerika gestevend

,

uitrichten en keerde

Aan den Ammiraal Migael de Ruyter.

O Helt, die van het laagste, op ’t hoogste

[zijt geklommen,

En door de pieken heen, van ampt, tot ampt

[gegaan,

Die voor uw groots gezag, niet zijt verschul-

[digt, aan

De gunst van ’t los geluk, daar duizent noch

[op brommen

;

Maar aan uw eigen deugt, die ’s vyants

[oorlogsdrommen,

Zoo dikmaals ruimen deet, den grooten

[Oceaan

;

Wanneer gy, als een Reus, in ’t harnas, pal

[bleeft staan,

Terwijl verbaasde schrik, de stoutste deet

[verstommen

;

Wreek, dappre Ruiter, wreek, de Nederlan-

ders leet.

De brave Tromp die brant, hy is, met u,

[gereet,

En andre Helden, om de laaste schand te

[wreken

:

Nu zulk een Ammiraal, als gy zijt, voor sal

[gaan,

Zal t alderlafste hart, soo stout en moedig

[slaan,

Dat elk, in eeuwigheyt, sal van dees scheep-

T - 54W- [strijt spreken.

Aan den Vice Ammiraal de Ruiter.

O Ruiter, die op uw gevleugelt Waterpaart,

Geveêrt met zeventig metale blixempennen,

Uw strijdbre dapperheit geeft, waar gy komt,

[te kennen,

En hakt in Afrika den Staartman in zijn staart

;

Godt heeft, tot Hollants heil, u tot deez tijt

[bewaart,

Dat gy de Watertoom zout van haar schepen

( mennen.

Op, wilt dit heilloos zaat zoo met uw donders

[schennen,

Dat Pluto zelfs zal zijn van dit gespuis vervaart.

Zag ooit de goude Zon barbaarser Afgodisten ?

’t Onkristen Engelant, verkoopt aan Kristen,

[Kristen,

Maakt van Nieuw Nederlant een mensche-

[mart, Algiers,

Noch Thunis zagen nooit dat Turken, Turk

[verkochten.

Op Ruiter, op, verdelg dees duivelse

[gedrochten

;

Roey deze pesten uit met donderslagen viers.

T. 5233.
J. W. P. D.

Op de Zegenrycke wederkomst.

Zo drae was Karei niet bevrijdt van ’t Bal-

[ling leven,

En nauwelijx betradt hy ’s Vaders hoogen

[Throon
>
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Of wierdt door Eigen baet, tot Rovery

[gedreven,

Tot oneer van zijn Rijck, en schennis van

[sijn Kroon.

Hy brack te trouweloos het Vreverbond, en

[Eeden,

Sloeg zijnen Havicx klauw in ’t herte van

[Guine

;

Hoewel zijn Eer, en woordt hier beide

[tegenstreden,

En dat hy schendich brack de hooch

[geswooren Vree:

Hy waende met dien slach zijn holle kist te

[vullen,

Zich rijck te mesten met de Goutmijn van

[ons Landt,

Maer Hollants Leeuw, hier door getergt,

[raekt aen het brullen,

Zo, dat zijn moedig hert naer straffe weer-

[wraeck brandt:

Naerdien hy te edel is om zulcken hoontelyen.

Hy vaerdight daerom af een wacker twalef tal

Van Zee Kasteden, om die Helsche Roveryen

Te straffen, naer den eisch, en brengen tot

[den val.

Met gaet dien dappren Helt, dien onvert-

[zaegde Ruiter,

En slaet het Zee-gedroch van ’s Koninx

[Maetschappy,

Dat dese schuimers, en meinedige Vrybuiters,

Ontfangen loon naer werck, van hunne

[dievery.

Doet alles op zijn wenck voor zijne Sabel

[buigen,

En draeven naer zijn zweep: en wat haer

[meerder smert

Kan Morea, Terneuf, en Kormantyn, getuigen,

Gevlijmde pijlen, in d’ ondanckbre Vorst zijn

[hert,

En prickels, die door spijt, hem doen geheele

|

Vlooten

Uit pressen, om dees Heldt te knippen in

[het Noordt,

Om Londens Moortpoock, hem, uit wraeck

[in ’t hert te stoten,

En doen zijn Landtverlies, vergoeden met die

[moordt.

Maer d’ Opperhemelvoogt, tot hoon van dees

[Barbaren,

Heeft desen Amirael met zijne hand bewaert,

Dat hy geluckich is, door stormen, klippen,

[baren,

Ter goeder Ree gelandt, en tot ons Heil

[gespaert.

Vergeefs woedt Karei, met zijn Helsche en

[boose draecken,

Zijn laegen gelden niet als God voor ons wil

[waeken.

Vrye Incomst van ’s Lands Vloot in haere

gedestineerde haevens.

Welkom welkom braeve maets,

Welkom heelhuyts binnen gaets,

Soo veel tyts op Zee gesleeten

;

Wel, je hebt je wel gequeeten

Met een emmer in den brant

Voor u lieve Vaderlant.

Alle winckels, alle hoecken,

Nae den Staertman om te soeken,

Of ’t een naelde was (’t is moy)

Midden in een voeder hoy?

Gut ! hoe wouw dat volckje schricken

Voor de vreeselyke blieken,

Die Jan met zyn tanden slaat

Als hy wort ter deegen quaet.

Of de Engelsman veel scheepen

Van ons met hem quam te sleepen,

Sturf’er nochtans in de vloot

Niemant, als sijn eigen doot.

Dat ’s wat anders vry te seggen,

Als de dooden te sien leggen,



1665. TERUGKOMST VAN DE RUYTER TE DELFZIJL. 77

Of was ’t dat de wyze Heeren

Alles wouden menageren;

Cogels, loot, kruyt, schip, en want,

’t Valt vry kost’lyk voor het landt.

Had het eertyts oock Orangje

In den Oorlogh tegen Spangje

Soo voorsichtelyck geklaert;

Je wat was’er volck gespaert.

Dank heb de Gedeputeerden,

Die soo mannelyk haer weerden,

Danck de Ruyter, danck oock Tromp,

Och
! gy sijt my veel te lomp.

Laet trompet, en trommel hooren

Vlack van achter, en van vooren,

Schiet nu vreuchde-schoot op schoot,

Holland is nu buyten noodt.

Soo, soo moet men triumpheeren,

En sijn vyand gaen braveeren.

Welkom, welkom braeve maets,

Welkom heelhuyts binnens gaets.

XXXIX 2e verv. 19.

Geluck=wensch aen den Heer Michiel de

Ruyter toe hy na ’t arriveren uyt Guinea

Admirael gekosen wierdt.

’t Hooch-dravent Krijgs-klaroen vermoeyt

[van Oorlochs-trant’

Galmt nieuwe stof, tot lof, van ’t hoofd der

[Opper-vad’ren

Die nimmer heeft ontsien een reex van ramp

[te nad’ren

Plicht-vaardich in sijn dienst voor staat en

[vryheyts strandt.

De Heeren Staten van ’tVereenicht Nederlandt

Die voerden hem in top op schockent Zege-

[rad’ren,

En gaven hem ’t gesach van ’t Zee-gebouw in

[d’handt.

Den hemel geeft gejuig, een yder opgetogen

Verbreyt sijn lof, door ’t drift van ’t wolck-

|

gespan gevlogen

Den Echo bouwt het nae, de faem door land

[en Zand

Basuynt sijn Lof-zang uyt, ’t gebergt bromt

[vreugde-schateren

En Thetis groenen schoot met Cristallyne

[wat’ren

Ruyscht met een bly-gejuygh en bootschapt

ix si [vreucht op ’t strant.

Abrugge.

Aen de selven.

De Ruyter op u paerdt van lof ter neêr geseten,

Die nu het hooft gesag bestuurt van onse Vloot,

Geluckigh sy de uur die u dit lofstuck boot,

Die outste helden-eeuw sal van dees vreugde

[weten.

Die soo een ruymen tydt by Thetis hebt

[versleten,

Toont u beleydt, en moedt
;
u Zuyl-steen is

[van nood’

’t Weerbarstigh Engelandt benyt u morgenroot.

Toont, dat het niet vergeefs is op u macht

[verbeten.

Weert, weert de dwing’landy, toont wat den

[Leeuw vermach

Het opgaen van u Son vertoont een vreugden-

[dagh.

Ons staat herleeft in uw en kan weer adem

[haelen.

Toont datmen niet vergeefs (naast Godt) de

[saack u geeft,

Belaaght haar, dat de Zee, de lucht, en aerde

[beeft

’T onengelt Engelandt sal dan niet langer

ix 82 [smalen.

Abrugge.
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Op de Gesneden Plaet of Afbeeldinge der

Zee^slach tusschen de Hollanders en Engel-

sche, den 13 en 14 Juny, Anno 1665.

Geheel Brittangien stoft te trots in yders oogen,

En roept, ’k ben Heerscher, van den Vryen

[Oceaen,

Nu Hollants Eendracht is, in vuur, en vlam,

[vervlogen.

Want zonder Eendracht kan noch Ryk noch

[Staet bestaen.

’tls waer, zy isopZeetot gruis en stofgemortelt,

Gelijck een yder ziet in die gesneden Plaet.

Maer heeft zich wederom in ’s Gravenhaeg

[gewortelt,

Tot vryheidt van de Zee, en steun, van

[Hollants Staet,

De Liefde groot van kracht, die heefter stant

[gehouwen,

Waer mee mijn dappre Tromp haer James

[swigten deë;

Daer ick ten tweedemael met Godt zal op

[vertrouwen,

Dat die ons winnen zal de zegen van de Zee
;

En Kareis Vloot geheel te barsten op zal

[stooten.

Want d’ Eendracht is op ’t landt, de liefde

Kn. ws8. [in Neerlands Vlooten.

Gedenkpenning op het Gevecht bij Bergen, 1665 v. L. II. 531,

Gevecht bij Bergen. 10 Aug. /66

j

.

De O. I. retourvloot en de Smyrnavaarders, gewaarschuwd voor den aangebroken oorlog
,
waren naar

Bergen (Noorwegen) gevlucht. De Engelsehen vielen de vloot aan
,
doch werden door den

Commandeur Pieter de Bitter glansrijk afgeslagen.

Op de Roofzugt van Carel de Tweede voorgevallen den 10. Augusti 1665 voor

Bergen in Noorwegen.

Dus wordt Brittanjes trotz gestuyt, Hy schaekt vorst Fredriks havenrecht,

Die zelfs by vrindt vaert op vrybuyt, Hy krygt syn loon door boeg en plecht

En tergt de Noortsche Wallen Van Neêrlandts Donderballen.

v. L. 11 531.



PIETER DE BITTER. COMMANDEUR. MAKASSER 1663. SLOEG IN

1665 TE BERGEN DEN AANVAL DER ENGELSCHEN OP DE

RETOURVLOOT AF.

GESCHILDERD PORTRET. ANON. FRIESCH GENOOTSCHAP,

LEEUWARDEN.
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De Havenschenderij te Bergen in

Noorwegen.

Men kon den helschen wrock en aert

Van Haet-en nijt en haere wercken

Noit levendiger zien en mercken,

En welck een’ gruwel afgunst baert

Dan hier, daer zy niet schroomt te tergen

Te quetsen ’t recht der Majesteit,

Door stout bestaen en snoot beleit,

Gebleecken voor het Noortsche Bergen.

Daer grimtze, uit eene halve maen

Van schepen, hecht aen een gesloten,

En braeckt vast vlam en donderklooten

Ter keele uit, als een krijghsorkaen.

De nootweer prickelt Batavieren

En Fredrix sloten van om hoogh

Te groeten uit dien waterboogh

De havenschennende banieren.

Het Brittenlantsche zeegeschrey,

Gemengt in roock en vlam en zwavel,

Verheft zich, als uit ’s afgronts navel,

En antwoort op dien oorlogsrey.

De Nijt zwoer Smyrnes oogst te sleepen

En d’Indiansche geur en lucht

Naer nieu Algiers, daer ’t hof noch zucht

Op ’t lijck van Jorck, om ’t hart beneepen.

Het hout en yzer knerst en kraeckt.

Zoo bulderen de stormen ’s winters.

De roofvloot berst en springt aen splinters.

Vergift en gal is ’t watze braeckt.

In ’t endt bezwijkt het valsch betrouwen.

De scheenen branden voor dit vier,

Dat gloeit te heet. Voort voort, van hier.

Hackt af, hackt af uwe ankertouwen.

Nu vlught het zeegewelt te spa,

Gelijck een waterslang, wiens leden

Van ’t wagenradt wert overreden.

De roofvloot sleept de lenden na.

Geene aerdtsche magt bepaelt de baren

En handelvryen Ocean,

Zoo moet het koningsmoorders gaen.

Zoo moeten havenschenders vaeren.

l. ui. i. 79. J. v. Vondel.

Rou°maaltyt. Opgedist aen de Engelsche

Havenschenders voor Bergen in Noorwegen.

Is dan dit wrevel volck het Godlyck recht

[ontwassen

En Kroon-en-volckren wet, en regelen van

[staat ?

’t Schynt ja : want sy op ’t een noch ’t ander

[niet en passen

:

Als of in schelmery bestondt haer toeverlaet.

Doch, wat sal ’t eerlyck hert van sulcken lant

[verwachten

Daer eiken onderdaen wiert syne Konings

[Beul ?

En tot een Dwinglants gunst ’t gesalfde bloet

[belachten,

En met haer Hooft onthooft uit vadermoort

[soeckt heul.

En op 's Tiranne wenck Geloofs-en-Bondtge-

[noten

(Spyt recht en reedlyckheyt en sterck

[besworen vree)

Bestoken derft met kracht van viandtlycke

[vloten,

En als een roof-harpy ontveylgen see en ree.

Daer haperde niet aen, om aen onse eeuw te

[toonen

Dat schaemt, noch eer, noch deucht, in sulke

[schelmen woont,

Maer ’t Engels Paradys de Duivelen bewonen,

Als ’t laetste schellemstuck dat alle Staten

[hoont,

Die Haven-schendery gepleegt voor ’t Noort-

[sche Bergen,
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Daer op de veyligheit van aller volkren recht

Sich d’Indiaensche schat en Smirnaas vloot

[quam bergen^

Als of men Deenmarcks Vorst selfs in syn

[Hof bevecht.

Daer komt dat Zeegedrocht belust op vette

[broeken,

(Doch ongenodigt op dat herelyck banequet)

Om hallif hongerdul daer alles in te slocken,

Maer so ’n onwaerde gast wierd schamper

[afgeset.

Doch erenthalven kreeg van bouten en

[koevoeten

Syn sadelosen rop ten lesten syn bekomst,

Maer scheiden heel misnoegt om ’t al te

[onheusch groeten

;

Aan syne grootsheyt voegt een andre

[wellekomst

.

Maer ’t errigst daer van is, door ’t al te graag

[in slingren

Van al te hete kost verbranden ’t synen beek

En vel en vlees ging van syn krom-geklaude

|

vingren,

So dat ’t een hertvang kreeg, en parlesiant als

[geck.

Oock was ’t te sterek gekruit, te hart en

[onverduwlyck

De peper was soo scherp dat s' hem sloeg in

[de neus,

En d’ogen tranen dee: Dies raest het Beest

[so gruwelyck,

En niemant vraagt ’er na al is het noch so beus.

Koom so vry weer te gast, men sal er op

[toeleggen,

Op dat ghy door u graagt ’t gebit in stucken

[knerst.

Maar haal eerst wederom u anekers en u

[dreggen,

En heb je dan noch lust? so vret vry dat je

p. 3448. [berst.

Aen alle Christen Princen en Staten.

Ghy Princen ! die met reen het heylig Have-

[recht

Aen anderen vergunt, sla ’t oog op dit gevecht,

En siet of ghy niet moogt het recht met recht

[die weygren

Die muren van het recht so schendich

[oversteygren.

Ontseg u havens dan aen Engels, Yr, en Schot,

Want dat Canalje past op Koning, Recht noch

P. 3448. [Godt.

J. V. SCHRIECK. JC.

D’onveilicheit der Staatsche Vlagge, in alle

iiaavens.

Na alle dry die ryke vlooten,

Op Hollands hart, als loot, zoo swaar,

Uit vreeze voor den Londenaar,

Die al de Noordzee hiel geslooten,

Met kruissers, om zoo vetten buit,

Het anker binnen Bergens wallen,

En voor Delfziel neer lieten vallen,

Zo scheen dat mager hartseer uit.

Het heele land begost te springen,

De huisen ebden leegh op straat,

Het juichen hadt noch eind noch maat,

En niemand kon syn vreugd bedwingen.

Nochtans hoe weinich, op den Eems

Die goude scheepen veele daagen,

Groen afgekrygt, verseekert laagen,

Voor roovers van den dollen Teems,

Dat geeft hun helsch geweld te kennen,

Daar sy, met kielen vast aan een,

Die zeedeur sluiten van den Deen,

En ook dat bondgenootschap schennen.

Gelyk verduivelt om den schat

Van Spaansche en Indiaansche landen,

Die God alleen met syne handen,



1665. GEVECHT BIJ BERGEN. 8l

Van hen benydt, burgh voor die stad,

Zo branden sy hun koopre draaken,

Gepropt van yser, daar op los,

Zulks, als door storm een eiken bos,

De boorden van den donder kraaken.

Al om de stee is ’t vast geberght,

Als teedre dennen, aan het beeven.

Onnoosle Bergsche burgers sneeven.

Dies hun beschutsvoogt dus getergt,

Om met de trouw ook niet te speelen,

Die in syns koonings ryksgevaar

De kroon hiel op syn staande haar,

Sich hooren laat uit syn kasteden.

Hy onweert, onder ’t donderweer

Van beide die benarde vlooten,

Met schendend vier en donderklooten,

Fel op de schenners, meer en meer.

Het bonsen barst door huid en ribben.

Den afgrond gaapt, en houdt een feest,

Op krengen, die hun swarten geest

Rood braaken, in de kom en slibben.

Al stryden sy zo met de dood,

Gelyk beseete sinneloosen,

Die met een opset uit den boosen

Aanvroeten teegen slach en stoot,

Noch derft dat roofgespens dit harden

Vier uuren lang, ook langer niet.

Haar masten lillen, als een riet.

Haar schaakel scheepen springt aan flarden.

Daar blyven d’ankers in de ly.

Van veertien roovers dry verdrinken.

Ses worstelen om niet te sinken.

Vyf staan hun makkers niet meer by.

Loopt schelmen, loopt de Ruiter soeken,

Na welken zeeheld gy nog vast,

Maar gaande fraayer dan te gast,

Zult gy syn vinding dier vervloeken.

Siet, Holland, slaat u beeter gaa.

By geene kooninglike staaven

Is voor u vlagh een vrye haaven.

Waar vraagt de kop des afgunsts naa?

Te Bergen schendt sy ’t recht der kroonen.

Te Malgom eischt sy ’t voor haar vloot,

Om Hollands Straatmacht in den nood.

Sy hoont, maar niemand mach haar hoonen.

P. 3460.

Oli Podrigo in den Staet; Dat is, Van elcks

wat.

Al t’onbegrijp’lijck sijn des Staets begrijp’-

[lijckheden.

Noch onbegrijp’lijcker is Godt in sijnen

[throon

:

Doch ’t onbegrijpelijckste sijn sijne wond’ren

[heden.

Met onluck mengt hy luck, met overwinning

[hoon,

Eer met ’t verliesen, schrick en onmacht met

[de macht.

Godt hart de harten hart nae hy het nodich

[acht.

Doen ’t Lelirijck met ons, en ange Engels-

[mannen

Sich in verbondt verbondt, was dit haer

[bondich woort;

Men sal d'onrechticheyt, door de gerechtheyt

[bannen

;

De breekers van ’t verbondt, met oorlogs

[plagen voort,

(Indien sy ’t soecken) met getrouheydt tegen

[gaen.

Waer vaert het vaerdich woort, wie kan op

[menschen staen ?

Doen Kareis witte hals, op Withall doorge-

[kurven

Door Londens moortbijl was
;
sworf dese

[Karei hier,

En hadt ons goet goet doen, van doen
;
en

[omgeswurven
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Gereyckt nae ’t rijck
;
wiert van al onse

[burg’ren geviert.

Het goet doen doet geen goet aan dog of

[ongediert.

Doen Monck, met mondt, en hart hem quam

[verwellekomen

:

En hem als hooft, sijn hooft beplante met

[een kroon

;

Sagmen de dichters hier geen and’re dromen,

[dromen

;

Als, hoe elck op sijn schoonst', dien Vorst

[mocht maken schoon.

So dat de min, niet min, als nu de haet iu ’t hart.

’T Vergeten van den lof, den lover loflijck

[smart.

Doen Karei in sijn eer, de eergerechte kroonen,

Aen Cromwel wel betaelt, van ons socht

[andermael

Te krijgen in sijn mael; vernam men wie de

[lonen

Van goet onthael, en heul woeg in een valsche

[schael.

De ongerechtig’ en ondanckb’re Karei is ’t;

Die ons met Jorck ons jock, en haer belast

[met twist;

Hier op so ruckt terstont, de Staet de

[stoutste schepen

In Ree hereet, met kruyt, en man bemandt

[in see:

Ten teken dat hun moet niet min voor oorlogs

[nepen

Beducht was, en bevreest
;
als voor d’onwrede

[vree

;

Daer sit de Ruyter op het seepaerdt. D’Oceaen

Verleent tot Cadix toe hem voor de wint

[een baen.

Hier smeulen midd’lerwijl, de bitse Britsche

[wrocken

;

Tot d’Hartoog, daer de vlam blaest lichter-

[lagen uyt.

Een reets verleyt gemoet, is licht’lijck op te

[rocken

:

Maer wie betoomt het hart van Vorsten

[opgeruyt ?

Flux krijgt de kaep verlof, men prest het

[volck aen boort.

De tyranny ontsiet noch pressing, dwang,

[noch moort.

Hier gaet het anders toe, men dwingt geen

[vrye lieden.

De vrye vryheydt komt uyt vrye wil genoech.

Hier prest de min het volck, de haet doet

[harten sieden,

Om met ’t getromp, van Tromp, (wiens hart

[reets lach en loech

;

Om dat hy wreken mocht sijns vaders helden

[bloet)

Den Brit ten keer te gaen, met geen verkeert

[gemoet.

Matrosen raecken t’scheep, men siet de

[stranden krielen

Van ’t nieusgier volck
;
men wacht maer nae

[een ooste wint

;

Die eyndelijck de vloot, van meer als hondert

[kielen

In see geleyt: by wien de Zegen leyt, die wint:

Want doen d’Hamburger vloot, door ’t Brits

[geley, geleydt

In onse handen viel, was ons de winst bereydt.

’T geval valt wonderlijck; schoon lest des

[Bisschops Myter

Schier waggelde, doen hy sijn voorneem

[neemen sagh

;

Hier waggelt Hollandts roem, ons witte

[eerkroon lijt’er

Een vlackje door de schrick van veel verraders

[ach !
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Doet hier de gantsche vloot verlaten zee, en

[moet.

De moet der helden, blijft gewortelt in het bloet.

Doch echter is ’t verlies ons vorderlijck
;
de

[harten

Sijn door dit kleyn verlies van blode bloets,

[bekent.

De Britten gaen niet min met afgekorte starten

Hun havens kiesen, als doorschoten, en

[geschent.

Al ’tgeen de Ruyter in Westindien uytwerckt;

[streckt

Ons meer te goet, en eer, als dit ons smaedt

[verweckt.

De schelmen sijn gestraft, de vloot sal haest

[gereed’ sijn;

Om met een nieuw gemoet, gemoet, haer te

[gemoet

Te seylen. Voor een helt sal gout metael

[gesmeed’ sijn

:

Een loop, met loot, en kruyt, voor die het

[anders doet.

Matroosen hou dan moet, en ghy soldaten

[slae.

Schoon ’t Son licht duyster duyckt, het rijst

[heel schoon daer nae.

Was ons de winst geweest? Godt gaf te veel

Kn. mi. [genae.

Onder persoonlijke leiding van jan de Witt werd de vloot door het Spanjaardsgat

in zee gebracht. 14 Aug. 1665.

Zij was sterk 93 oorlogschepen
,
20 jachten

,
12 branders

,
met 4331 kanontien en ongeveer 20.000

koppen. Door tegenwind
,
storm en een samenloop van allerlei omstandigheden werd met

dezen tocht niets uitgericht.

Staats=zorg van den recht Edelen, Standhaftigen, en Onvermoeiden Heere, den Heere

Johan de Witt, Raadpensionaris van Holland, en Westvriesland; Benevens de EE. Heeren

Huigens en Boreel, Gecommitteerden der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal op ’s Lands

Vloot in Zee gegaan.

Wist Roome anders geen dan Kurtiën te paarde,

Of losse Mutiën met onbesuisden zwaarde,

In zyne logen-eeuw, te heffen op ’t Altaar;

Om een geveilden hals aan ’t Vaderlands

[gevaar ?

Of slaat’er in dien stand Kamillus ook te stade;

En toont zich Regulus, in ’t midde van de

[Raden,

Gelyk een kop’ re zuil, wen hy, in vryen stand,

Den Vyand hiel zyn woord, zyn raad het

[Vaderland

;

En ’t Punische gewest, om troubraak zoo

[besproken,

Quam leeren, dat zyn trou bleef tweewerf

[onverbroken

:

Laat ook de deftigheid, en onverzetb’re kracht

Van Kato
;

’t wys beleid, waar met die laatste

[nacht,

Dien Katilina dreigd’ aan Roome toe te lichten,

Ontdekt wierd door de vlyt, en schitterende

[schichten

Der tong van Cicero, te dezer Vierschaar

[treen,

En dingen om den lof
;
wy vinden ’t al en Een

:

Wy hebbenze, all’ aan Een
;
die Mannen staan

[herschapen,
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Althans in eenen Man, en bieden weer en

[wapen,

Het Vaderland te nut, met wysheid, met beleid,

Met trouw, met vlyt, met moed, en met

[standvastigheid.

Men weeg dien Man eens naar : het Vaderland

[ten goede

Zich willig t’offeren, met onverschrokken

[moede,

Niet wuft, niet reukeloos, niet jeukerend om lof,

Die jongkheid, of de drift der hoogmoed

[geeft haar stof;

Maar met bezetten ernst, daar in de schaal

[gelegen

’s Lands dringende behoef weet alles op te

[wegen

:

Den breidel des beleids te heffen
;
en daar

[’t Schip,

In holle dyningen, in barrening, en klip

Een’ Stierman zelf het Roer mocht uit de

[handen slingeren,

Het Roer te vatten in de klem van yz’re

[vingeren i

Standhaftig, arbeidsaam, en met een trouw

[die schier

Uit vyftig eeuwen ving geen weergade op

[papier;

En dit bewindschap (dat het niemant kan

[verdrieten

Den last uit zulk een’ mond te ontfangen
;) te

[begieten

Met een welsprekentheid, die lieflyk uitgestort,

In haar aandringentheid, en kracht van reden,

[word

Getempert met een geur van Goddelyken

[bloezem :

Dit alles opent ons een Hoofd, een Hert, een

[Boezem

;

Dit weegt ons eene Man : dien Roomen nooit

[en zag

In d’onbedorventheid van zynen held’ren dag,

Noch in zyn zedetucht; zoo dat, door zulke

[stralen,

De Roomsche eeuwen ’t hoofd voor Holland

[onderhalen:

Hier in, helaas! te min gelukkig dat die schat

Ons dus vergunt word in een eenig aarden vat

:

Ach ! dat het Vaderland die paarlen kon

[verdeden

Aan velen, en aldus het waarpand vond aan

[velen

!

Maar ach ! wat willen wy dat wel geschapen lyf

Wanscheppen, ’t wys beleid, en dapp’re

[staatsbedryf

Ontzetten in zyn’ stand, met velen toe te

[wenschen

!

Men vind somwyl te nut de gaven veler

[menschen

In eenen mensch, een’ man, dien ’t dringende

[bewind,

In nood, veel duizenden van mannen waardig

[vind

;

En was het ooit de tyd, nu is ’t die tyd te

[noemen

:

Wy willen dan van zelfs ons eigen wensch

[verdoemen.

Alleene klemt ons ’t hert, dat Gy zoo dierb’ren

[pand,

O Vaders van den Staat en van het Vaderland,

Aan zulk een halsgevaar en barrening van

[zaken,

Uw’s ondanks, tevens op moet zetten, en

[ontslaken

:

Ach Vaderlands gevaar, moet uw’ geschudde

[kiel

(Indien een harder strom haar moog’lyk overviel

Dien storm, en stoot, op zulk een anker af

[doen ryen

!

Helaas, dat plechtstuk blyft de worp der

[krappe tyen.

Zal ’t noodig zyn den naam te noemen van

[dien Man ?
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Dien, echter, ongenoemt geen mensch niet

[kennen kan,

Zoo weinig als een toorts kan laten af te

[steken,

Wanneer ze om hoog gezet haar stralen door

[doet breken

:

De Dankbaarheid nochtans wil dat men ’t ryk

[bezit

Dier weldaad, schuldig ken volmondig aan

[De Wit;

Dien dapp’ren, die gedaald uit zulk een stam’

[van eere,

Door hagelwitte deugd den laster durft

[braveren

;

En, schoon hy stelt zyn’ naam ten doelwit

[van den nyd,

Zich keert aan hoon, noch dank, aan lofspraak,

[noch verwyt,

Daar wrevelmoedigen, als opgeswolle padden

Vol zwadder en vergift, zyn glori me’e

[bekladden

:

Dies ook de lof van ver hem natreed, als

[beschroomt

Dat zyne glans te dicht hem onder d’oogen

[koomt,

Om dat bestraffende gezicht niet al te wachten,

Dat alle lofspraak stelt beneden zyn gedachten,

En slechts de deugd acht om haar zelf wil

:

[dies ik derf

Dien Edelmoedigen, met onvervalschte verf,

(O kost ik krachtelyk!) afmalen dus van varre
;

Nu ’t bruisen van de Zee, door stormen, fors en

[barre,

Hem d’eerlyke ooren stopt : indien geen

[zwaarder storm

Van oorlogs onweer thans de gantsche Zee

[hervorm !

’t Welk zoo ’t hem mede sleept, door vloeijende

[quetsuuren,

(God, laat het Vaderland die hertwond niet

[bezuuren
!)

Zoo moet dees Lofspraak, als een ongeveinsde

[vloed

Van heete tranen, zich vermengen met zyn

[bloed.

Wy zoeken niet, hier met, uw’ eerentoon te

[ontluisteren

;

Of door eens anders licht uw glori te

[verduisteren,

O Heeren, die met hem, zoo moedig en getrou,

Als Zuilen aan ’t gewelf van ’t groote Staats

[gebouw,

O Huigens! O Boreel ! dien dapp’ren last

[helpt dragen,

Met, in den nood, het lyf voor ’t Vaderland

[te wagen

:

Maar zal niet Gelderland, zal Zeeland niet

[dien lof

Van hunne Vaderen bekleeden, ryk van stof ?

Dies w’in geen anders Oest ons zeissen weiden

[laten

:

Maar voor zoo veel het treft de Zeven vrye

[Staten,

Die oogend’ op De Wit zich spieg’len in dat

[Licht,

Hiel dit een Hollands Hert, in Holland, zynen

xc. 1 174. [plicht.

J. OUDAEN.

Onder een portret van Johan de Witt.

Dees print verheelt den man, daar Godt den

[Staat door sterkt.

Het Hollantsch Wonder, dat ontelbre wondren

[werkt.

Dat groot verstant wert in geen kleene plaats

[
besloten

:

Hier leeft het in den raadt, daar zweeft het

( op de vloten.

Of stryt door ’s Broeders arm voor ’t recht

[der vrye zee.
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Zyn zorg verwint verraat, zyn dapperheit

[maakt vreê.

De gulde Vryheit dank dien voorspraak en

[beschermer.

De lauwer kroon’ dit hooft : men hou dit

Lxxxiv. 75. [beelt van mermer.

G. Brandt.

Aan d’EdleMoogende Raden ter Ammiraliteit.

Zeeraden van den staat daar ’t heel kompas

[op draait,

Wat heeft uw wakk’re zorg al moejelijke

[nachten
j

Wat arbeid, om het volk hun plicht te doen

[betrachten,

Terwijl het onweer vast, uyt alle hoeken

[waait

!

Wat wort gy meenichmaal van uw begrip

[verzwaait

!

Wanneer’er tijding komt, die goede hoop

[niet wachten;

Hoe hoog moet Hollant, uw geduurig waken

[achten,

Nu d’ongeruste Eeuw, gestadig, onrust kraait

!

Uw staat is met ontzag en bitterheit

[deurkneet

:

Hy is gelukkiger, die van geen heerschen

[weet,

Hoe wel ’t verblinde volk na Staat en Ambten

[wenschen

!

Een Raatsman, die zijn eer, en eet, en plicht

[betracht,

Wort ongelukkiger, in zijn geluk geacht,

Als zulke, die men noemt bij ’t volk : vergete

t. 5410. [menschen.

Aan de Vloot der Vereenigde Nederlanden.

Half leven, waarste pant, der t’saamverbonde

[Landen,

Geswinde Voogels, wat voert gy al schatten

[heên

!

U rijckdom is zo groot, dat Indie, en al ’t geen

De Zon beschijnt, van ’t Oost tot aan de

[Westerstranden,

Niet magtig is, om al uw kostelijke panden,

Half op te wegen
;
dat u Godt toch heil verleên

!

Bewaar ’t woest gewelt der ongestuime Zeên,

En storm, en rots, en klip, en opgewelde zanden.

De Godt van Abraham, geleide u op den tocht,

Die voor sijn Israël, met Jozua, zoo vocht,

De aldersterkste, moet met uw te velde trekken

;

Dan zult gy, zegenrijk, uw vyanden verslaan,

Roept hem, om zijne hulp, hy is genadig, aan,

Zoo zal hy, in elx hart, een Leeuwenhart

T 5410. [verwekken.

Aan de tiollantse, en Zeeuwse Vrybuyters.

Waaghalzen die, om geit, zout voor sint feiten

[varen,

Als snelle vogels vliegt, langs ’t hol van

[d’Oceaan,

En, als een sperwer, schiet d’onnoosle duiven

[aan,

De grootste prijsen, die voor u hun openbaren

;

Wilt nu geen koogels, loot, noch kruit, noch

[lonten sparen,

Wat gier, wat havik, wouw, wat kompt op

[Tetis baan,

Indien gy ’t maar, met klaauw en bek, kont

[nederslaan,

Belooft uw dubble Prijs, nu kunt gy goet

[vergaren.
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Kaapt, rooft, al wat gy kunt, van staartman,

[het is buit;

Schut al de Gentelmans, hun flodderbroeken,

[uit,

Schoon zy wat na de kleur, van hun f Jacobus-

[
lijken

;

f Goude Jacobus.

Want in hun Plunje zult gy vinden (pluktse

[naakt).

Roofbeursjens, die ten tijt van Cromwel zijn

[gemaakt,

En somtijts stukken, daer de beelden * om
T. 5410. [op kijken.

* Goude Souverein.

Kpt. Mathys Jacobsz. Pruis veroverde vier Engelsche schepen met tabak doch

S7ieuvelde hierbij. Aug. 1665.

Op de Lyckstatie van Capiteyn Mathys Jacobsz. Pruis, Gesneuvelt op het Schip De

Getergde Hollander, gehouden tot Amsterdam, op den 28. Augusty. 1665.

Den Dogh heeft lang genoegh gebast,

Getergt gevergt met overlast

Dien Leew, die in syn vrye woning

Geen tergen leedt van eygen koning.

Wiens jongen, na syn moet gëaart,

Tot veyliging van zee en vaart

Hem in de haren sitten kijken

:

De Puickdaat van dees moedge blijcken

Blyckt in de daat van Mathys Pruis
;

Die, na ’t Adjeu aen haev en huis,

Ter liefd van ’t lant en reding menners

Die Croon-en-bloet-en State schenners

So dapper met de kling bewyst,

Dat, die ’t lyf waagt, niet licht verlyst:

Een vier getal van viants schepen

Verschrickt u niet: ghy koomt haar slepen

In onse haev : u laetste woort

Was, Mannen, lustigh maer aen boort

!

O voorbeelt van volmaeckte Helden

!

So d’ouwer eew u niet en stelden

By d’halve Goon, men scholdt haer quaat

;

Want die waerdy verdient u daat,

Maar duir gekost met eygen leven,

Waer voor wy lof en suchten geven.

Graf-Schrift.

Niews-gierigh oog ! starooght vry op dit graf

:

Hier ligt een Helt die ’t leven niet leyd af,

Voor dat hy met gewelt vier viants Schepen,

Verwonnen voor de Amstelstadt de slepen.

Maar sulken winst verloor de naam van groot,

(Beschrey mee ’t ongeluck) den Helt bleefdoot.

P. 3451. J. V. SCHRIECK, J.Cz.

Grafschrift van den manhaften Kapitein

Pruyst. Over het veroveren van

4 dampryke Schepen.

De staartman kermt en klaagt van ramp,

Wyl Pruyst (hier in dees kuil begraven)

Hem twee paar schepen vol met damp

Ontrukte, en sleepte in onze haven.
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Och ! had dat volk geen neute blaan,

Of andre drooge en dorre basten,

De damp was in haar land gedaan,

En zy gedoemt tot eeuwig vasten.

’t Virginis Eiland is verhuist,

En aan den Amstel komen landen,

Wyl zulk een ryken oogst door Pruist

Den Dog gerukt wiert uit zyn tanden.

Pruist (zeg ik) die, helaas! de dood

Trof in den vyand aan te klampen,

En, door een te verdoemde schoot,

Voor eeuwig heeft belet te dampen.

Dees leid nu hier, en word tot as,

(Waar op misschien de wormen aazen)

Pas of hy ’t overblyfsel was,

Dat uit een damppyp is geblazen.

Aanschouwer ! die dit grafschrift leest,

En die misschien meê door zyn pryzen

Zyt met den damp gevoed geweest,

Hou stand, en wil hem eer bewyzen

;

Bewierook dit zyn graf met smook

Van twee paar pypen alle dagen,

Op dat de wolken van de rook

Zyn lof tot aan de starren dragen

:

Zo zal hy, die ons dampwerk gaf,

Steets leven zien zyn eer en glorie,

En zelfs noch smaken in zyn graf

De vrucht en lucht van zyn victorie.

L 350. w. v. Focquenbroch.

Vierdaagsche Zeeslag, 11—14 Juni 1666.

De Nederlandsche vloot
, 85 oorlogschepen

, 8 jachten, g branders, met 4615 kanonnen en bijna 22.000

koppen
,

onder de Rnyter trof de Engelsche vloot onder Monk (Hertog van Albetnarle) bij Noord

Voorland aan. Hier werd de 4-daagsche zeeslag geleverd: 11 Juni. De schepen van Blok en Treslong

vliegen op. Corn. Evertseti snetivelt. Drie Engelsche schepen vermeesterd. — 12 Juni. Een Neder-

landsch schip zonk
, 4 moestefi ontredderd weggezonden worden. Van der Hulst sneuvelde. De Engelschen

weken — IJ Juni. De Engelschen kregen versterking van 20 schepen onder Prins Robert. De

n Royal Prince" genomen en verbrand. — 14 Juni. Na een zwaren strijd heesch de Ruyter ten 4 uur

de bloedvlag en de daarop gevolgde aanval bracht de overwinning. Er ware?i aan Nederlandsche

zijde ongeveer 2000 dooden en gewo?iden. Zes schepen werden vermeesterd
,
en 3000 gevangenen ge-

maakt
,
waaronder Ayscue. Zeventien schepen waren vernield.

De Zeetriomf der Vrye Nederlanden.

Nu den hemel lof geschoncken.

Nu eens rustigh omgedronken,

En met ’s lants triomftrompet

Eenen hoogen toon gezet

Op de neêrlaegh van dees plaege,

Gansch Europe, uit nieu Karthage,

Toegezworen, in ’t bestaen

Van den ganschen Oceaen,

Waer zijn zeekasteelen drijven,

Trots een zeewet voor te schrijven,

Als een zeegodt, wiens gezagh

Alle volken overmagh.

Noit beschaduwt Xerxes ’t water,

Noch Antoon en Kleopater

Met zoo stout een’ overmoedt,

Droncken van geluk en spoet,
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Als ’t gewelt van Groot Brittanje

Elk braveerde op ’s rijx kampanje,

Toen helt Monk, en Askuë

Quamen bruizen over zee,

Daer de vloot der Vrye Landen

Ankerde op de Vlaemsche stranden

:

Maer zy hadden op dat spoor

Geenen dronken Bacchus voor,

Licht gewapent voor dien schieier

Met den grooten berkemeier,

En Silenus, die noch nat

Avrechts op den ezel zat

:

Neen bylo, zy vonden gasten,

Mars, die, vliegende op de masten,

Met de witte koningsvlagh,

Tot een’ schrik van ’t Britsch gezagh,

Neêrquam stijgen, toen hun rompen

’t Hooft met stoppen en met pompen

Bovenhielden, en half doot

d’Amiraelen van de vloot

Zagen by den hals gegreepen.

Robbrechts hulp met nieuwe schepen

Stuite geen verbaesde vlught,

Na vier etmael, daer de lucht

Zwart hing van salpeterwolcken,

Als of d’afgront, uit zijn kolken

Opgedondert, dol van spijt,

Wekte een’ nieuwen reuzestrijt.

Tromp schijnt scheutvrij, en verandert,

Moedigh op den leeuwestandert,

Zevenmael van kiel op kiel

Toen de noot hem overviel

Quam helt Ruiter aengeschooten,

Streven door de donderklooten,

Als een salamander, fier

Ongezengt in ’t oorlogsvier,

Onder blixems van kortouwen,

Met een ongeschokt betrouwen.

Drywerf dondrenze op het meer

Door Britanje heene en weer,

Met grofzwangre schutgevaerten,

Tot met ingekrompe staerten

Alle waterhonden vlugh,

Na de vierde mael, den rugh

Biedende, zich zeewaert deilen,

En met opgezette zeilen

Heenedruipen, zonder moedt,

Door een zee van Engelsch bloet.

Askuë, nu lang verlaeten,

Brengt op ’t hof der Vrye Staeten

Zelf de tijding uit den slagh

:

En de witte koningsvlagh

:

Wort in ’t hofgewelf gehangen.

Tromp, met volle vreught ontfangen,

Tuight hoe Stuarts Waterroos

Zonck in ’t water voor altoos.

u" ' 81
J. v. Vondel.

Penning op den vierdaagschen zeeslag. 11—14 Juni 1666. v. L. 11. 546. 2.

1 2
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Zegezang over den zeestrijt der doorluch-

tighste Heeren Staeten, door den Weledelen

en Gestrengen lieer Michaël Ruiter, Luit.-

Admiraal der Vrye Nederlanden.

I. ZANG.

Laet d’oude dichters hun papieren

Met droomen kluchten en verzieren

Stofïfeeren, en het eerste schip,

Dat uit Tessalie dorst vaeren,

Naer Kolchos stuuren op de baren,

Door ’t zeegevaer der logenklip,

Om eene schaepevacht te haelen

:

Het lustme in d’oorloghsvloot te praelen,

Die, trots op Ruiter, uit Goeree

En Tessel, zulk een’ slagh durf waegen,

Om ’t schuim der Brittenlantsche plaegen

Te veegen uit de vrye zee.

Het lustme met triomftrompetten

Een’ onverzierden toon te zetten

Op zulk een heerlijk watervier,

Ontsteeken, daer de beide stranden

Den zeeschrik Karei zagen branden,

Ten prijs van Hollants zeebanier.

Laet Londen ’t volk met logens paeien

:

Het hoort ons roode haenen kraaien.

I. TEGENZANG.

Dat’s recht. Van ’s weerelts aenvang troffen

Noit heldendichters rijker stoffen

Om hoogh te streven, en in ly

Te leggen out Athene en Rome.

Schoon Perseus eenen zeedraek toome,

In enklen schijn en schildery.

Wij vliegen hier, zoo d’ouden razen,

Op geene vliegende Pegazen.

De waerheit hoeft geen logendicht,

Noch valsche verwen, schoon in ’t blaeken.

Zy tekent ’s lants geschiede zaeken,

Zoo klaer gebleken als het licht.

Men magh dees zege aen ’t licht vertrouwen.

Men zalze in raethuismarmer houwen,

Ter eere van den vryen staet,

Doch eerst ten prijs van ’t hooft der heeren,

Door welx gena wy triomfeeren,

Als zy Britanje nederslaet,

En dwingt de koningsvlagh te strijken.

Een maght betoomt alle aerdtsche rijken.

II. ZANG.

De Turksche keizers schepten hoope

De zon van ’t aengestreên Europe

Te dooven met hun halve maen,

Toen Stuart uit zijn ballingschappen

Verwaent den rijxtroon op quam stappen,

Ten dootschrik van den oceaen.

’t Is droef dat een besneén zich kittel’

Met een’, die trots in zijnen tittel

Zich noemt beschermheer van ’t geloof,

Op ’s rijx triomfboogh, stout in ’t roemen

Zich durf den Britschen zeegodt noemen,

Verhit op Christenlantschen roof.

’t Is droef, het droefst dat menschen hoorden,

Hoe hij in ’t wreet gevangensmoorden

Falaer en Neroos overtreft.

Maer ’t hoogste hof blijft niemant schuldigh,

Al hoort het eene wijl geduldigh

Des volx geschrey, dat zich verheft

In top naer ’s hemels hooge stoelen.

Noch wil hyze al de voeten spoelen.

II. TEGENZANG.

Wort Godts gezalfde een zeevrybuiter ?

Zie toe, zie toe: een eenigh Ruiter,

Die Afrika van wederzy

Van Britten, Turk en Moor, op steelen

En stroopen heet, uit strantkasteelen

Kon dondren, komt u weder by.

De hemel heeft hem uitgezondert,

Terwijl ge uw bontgenooten plondert,

En, in gevloekten roof verarmt,

Op uwen hals haelt duizent vloeken.

Hy komt u op den Teemsstroom zoeken,
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Die averechts ’t geloof beschermt.

Gedenk hoe gy den Staet der landen,

Die u herstelde, en op zijn handen,

U t’scheep geleide uit ’sGravenhaegh,

In uwe hoope hebt verslonden,

Tot schennisse der vreverbonden.

Verdiende ons noothulp zulk een plaegh?

Gy zult uw straf rechtvaerdigh draegen.

Zy staen niet stil, die andren jaegen.

III. ZANG.

De stam van Stuart moet zich schaemen.

Dees wist noit middelmaet te raemen.

Hy lydt onozel, zonder schuit,

Op Puriteinsche hofschavotten,

Van bittere Engelschen en Schotten,

Of leert onschuldigen gedult.

Gy spiegelt traegh u aen een’ ander,

Misbruikende den oorloghsstander,

Geheel Europe tot verdriet,

En eerst uwe eigene onderdaenen,

Gedompelt in een zee van traenen

En Christensch bloet, dat gy vergiet

;

Daer Monk, uw heilant, en Berklaien

Uit zee uw krijtstrant overschreien

;

Daer Monk, gewenkt van Askué

Om noothulp door ’t besproken teken,

Uit noot hem in den noot laet steeken,

Eer ’t zeekasteel verzinkt in zee,

Met hondert dubble zeekortouwen.

Wat kan de hooghmoedt schootvry bouwen

!

III. Tegenzang.

Waer voerde oit Ruiter zoo rechtschapen

In zijnen schilt het eêlste wapen,

Voorzichtigheit en krijghsbeleit,

Het oogh in eene hant van boven,

In t midden van dien gloênden oven,

Gesterkt van Godts almogenheit.

Dees zeehelt gaf de maet en wetten

Aen zoo veel stemmen van trompetten

Kortouwe en donderbusse, in een,

Als naer de zangkunst, hecht geslooten,

En rolde, op korte en lange nooten,

Den oorloghsgalm op ’t water heen.

Meerminnen meermans Tritons hqoren

Den bas en bovenzang der kooren

Van Mars, gesteegen in de mars,

Die met de koningsvlagh quam daelen

Al juichende, op de zeekooraelen,

In ’t houte en ijsre krijghsgekners,

En twijfelen der oorloghsdanssen.

Nu zwijgen d’oude harnasdanssen.

TOEZANG.

Geluk en heil, doorluchtste Staeten,

Met zulk een zege, zonder ga,

Behaelt, tot heil der onderzaeten

En ’t Christendom, door Godts gena.

Zoo moetze uw vlooten vry geleiden

Aen alle kusten oost en west,

Zoo lang de dagh den nacht zal scheiden.

Zoo dempe uw vier dees waterpest,

Dees helsche poelslang van de Britten,

Terwijl we in uwe schaduw zitten.

J. v. Vondel.

Den Engelschen Rodomont, getoomt door

de Zee=macht der Vrye Nederlanden.

Hooghmoet, en trots, helpt meenigh brein aen

[’t hollen,

Een mens, van Staet en eer, en waen geswollen

Vergeet sich, en, door heb-lust opgestout,

Doet wel een stuk dat hem te spa berouwdt.

Vorst Carel, graeg op Heerschen, raekt aen ’t

[woeden

;

Hy wil den Oceaen, en alle vloeden

Doen draejen op sijn duim; van Oost; tot

[West

;

Om na sijn wil te buigen elk gewest.
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Naburen en getrouwe bondtgenoten,

Bespringht hy, met sijn plonderende Vloten
;

Hij acht sich Vooght, en Koning van de Zee
;

Oft yder vry, hy kneust, en breekt de vree,

Met wie ’t hem lust : stoft stout op soo veel

[kielen

Als hy in zee brengdt, met gepreste sielen,

Gescheiden tegen dank, van vrouw en kindt.

Een tiranny die nergens weerga vindt.

Dit perst de siel van d’Algemeene Staten

Tot wederstandt; die overlast verwaten

Verworpen ’tjock; een vry geboren hert

En lijdt niet dat’et oit gedwongen wert.

De Leeuw van Hollandt steeckt sijn moedig’

[ooren

Om hoog, geterght tot wraeck, en bitt’ren

[tooren

Van Stuarts bloedt-hondt. Op dat fier geluit

Drijft Neêrlandts Vloot, gemoedight,

[Texel uit

;

Om in te wachten Brittens Zee-gedrochten,

Die maer na moordt en rooveryen tochten.

Wie met geweldt een ander plaeght en quelt,

Die moet men keeren, met gelijck gewelt.

Brittanjen vlamt op sulck een prael van

[Schepen,

En tracht s’ in sijn vervloeckte nest te slepen
;

Barst met een dolle moedt van ’t Krijt-

[strandt af,

Om onse macht te bryselen als kaf.

Hy socht, met schrick de Helden te be-

[dwelmen

;

Maer ’t was vergeefs, de Vloot geschuimt van

[schelmen,

Hiel man’lick standt, en boodt den pocher

|

’t hooft,

Die sich de vlucht had, in sijn hert belooft.

Den Rover komt voor windt, en ty, gestoven,

Of hy ’t soo gladt sou setten t’onderst’boven :

Hy spalckt gelijck een Tyger op den muil,

En vult de lucht met ysselick gehuil.

Michiel, den Fenix van ons Water-helden,

Slaet in de wind, ’t wind-breken, ’t schreuwen,

[schelden

En steld sich schrap gelijck der Dieren Vorst,

Op jagers rot, dat na sijn leven dorst,

Alcides Tromp, op ’t Brits gespuis gebeten,

Die ’s Vaders doodt noch niet en heeft vergeten,

Van aftocht : want voor groot’re scha beducht

Soo namen zy de tweedemael de vlught:

Om Carel een gewisse ty’ng te dragen,

Dat al sijn macht was uit de Zee geslagen:

Op dat hy leer, hoe wankel dat hy staet,

Die sich te stout op aerdsche macht verlaet.

a vu. //. ui

Aan Nederlandt op de Bevogte Zegen tegens

d’Engelse Roof-vloot.

Die tegens ’t heilloos rijk sig soo kloekmoedig

[kanten,

Der duivelse Engelse, die met de Turken treen,

In heimelijk verbont, om Meester op de Zeen

Te spelen, tot bederf van hun geloofsverwanten,

En hun verlost van in Nieuw-Engeland te

[planten

Tabak, ofdatm’er voer voor slaafna Thunisheen,

Behooren die niet in Sardinis marmersteen,

Te pralen in ons landt, rontom, aan alle kanten?

Recht voor de Ruiter, Tromp, en andre Helden

[meer.

O Hollandt, in uw steen, dan elk een beelt van

[eer,

Gij moocht wel tot haar lof, een Zege-tempel

[wijen

;
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En schrijven, met fijn goudt, voor d’ingankvan

[de poort

:

Dees Helden Dwongen, Op de zee, De Dulle

[Moort,

En Kneusden ’t Woest Gewelt Van ’t Engels-

t 54W [Barbaryen.

Op de Hollandsche bevochte victory.

Godt die een scherm-heer is van alle vroome

[zielen,

Zal Englands godloos doen, door neerlands

[goede saak,

Den boosen tot een straf, den vroomen tot

[vermaak,

Als een rechtvaerdig godt, rechtvaerdelijk

v. st. 2333. ii. [vernielen.

Op den Doorluchtigen Heere Michaël de

Ruiter, L. Admirael van liollant, &c.

Door Joan Lievensz. geschildert.

Britanje, lust het u den zeehelt zelf te zien.

Den Ruiter Michaël, vol vier en blixemstralen?

Hier leeft hy, u getroost op zee het hooft

[te biên,

Of op den Teems de vlagh van ’s Konings

[mast te halen.

Hier leeft hy, die de zee kon vagen van den

[roof,

d Amerikaensche kust verdondren van weêr-

[zyen,

Den 1 urk, en Brit, en Moor uit hun kasteden

[schoof,

En boeide Kormantijn, Orkaen, en Razernyen.

De keten, zijnen hals vereert van Frederik,

Getuight hoe Kroonenburgh met opgeheve

[kruinen

Hem Nieuburgh winnen zagh, geweldenaers

[ten schrik,

En spoên den ademtoght van afgefoltert

[Fuinen.

Men drijf ’s mans dapperheên in geen

[Guineesch metael :

Al d’Oceaen gewaeght van Hollants Amirael.

lui. i. 555. J. v. Vondel.

Op den Gedenk-Penning van den Meer

Admiraal Michiel de Ruiter.

Een Heldenaart, een Admiraal,

Een Borst vol vuurs, een Man van staal,

Een yz’re Slagvuist in de wapen,

Een Standert-zuil van ’t Vaderland,

Een Atlas van onwank’len stand,

Een Manhart tot de Zee geschapen,

Een voorschets in de Zeevoogdy,

Een schrik der dwingend’ Heerschappy

;

Of wil men dat men’t tevens uiter’

Wien hier de Konst in ’t kleen besloot?

Al vult zyn Naam den Wereld-kloot

:

’t Is Michaël, ’t Is Held de Ruiter:

Vraag verder niet; genoeg gezeit

Van ’t Heldenbeeld der dapperheid.

XC. I. 344. J. OüDAEN.

Opschriften van een penning.

De Ruyter die den Brit sijn moet beteugelt

|

heeft.

Aldus door Mullers hant, in gout en silver leeft.

Keerzijde

:

Hier strijckt het Britsch gewelt voor Nederlant

[de vlagh,

De Zee heeft noit gewaeght van zulk een

v. l. ii. 549. i [zwaeren slagh.



94 1 666 . VIERDAAGSCHE ZEESLAG.

Gedenkpenning op de Ruyter en den vierdaagschen zeeslag, v. L. II. 549.

Aan den Heer Michiel de Ruiter, Admiraal

van Holland en West=FriesIand.

Manhafte Ruiter
,

wiens gevreesde Oorlogs

[deegen

Door ’t vinnig schittren steekt des Vyands

[Oogen uit,

Gij vecht onwinlijk met triomf en rijke buit,

Waarop de bitse Brit zich vind op See

[verleegen.

’t Gesag van onse Mars is hooger opgesteegen,

Nu ’t schuimend Engels Rot kruijpt in een

[rotte huit

Wiens ijdle hoogmoed springt met los ge-

[sprongen kruit,

En offert aan uw Kiel hun ingebeelde zeegen.

Uw Wimpel, glory-vol, door alde Weereld

[swaait,

Van daar Gij d’holle See met dolle Schotten

[paait,

Tot daar hun heilloos aam onwaardig raakt

[de Starren

Swigt Engeland
;
en Gij verwaande See-Vorst,

[leer

Met uw onheelbre scha van Schepen, Volk,

[en Eer

Dat sich geen See-Leew laat van lompe

[Doggen sarren.

Ontsloote See en Vrye See-vaart.

Eer d’ oorlogs Moord-basuin de Vree-vlag

[quam verdrijven,

Leefd’ yder veilig voor onveilig See-geweld
;

De graage Melkkoe ging ter Buik in ’t klaver-

[veld

;

Ja Land en Water dee voorspoedig’ handel

[stijven.

De Britse Vorst alleen poogd’ ons uit See

[te schrijven,

Waarvan sijn hoogmoed hem alleen heeft

\Heer gestelt

;
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Doch hoe gelukkig, tuigt sijn Vloot-macht

[die, gekwelt,

Geslaagen, en gesloopt, niet langer ’t See

[kon blijven.

De Ruiter
,
die ’s Lands Vloot tot vechten,

[vechtend, maant,

Maakt vrye Seevaart, en het pad der vrijheid

[baant,

Wijl ’s Vyands Vlootling valt, en sneuvelt

[op de baaren.

Hier graaft hy met triomf, daar breekt de

[vyand op.

Hier kost het hoofden, en daar leeden, wacht

[u kop

O Koning, eer hij ook sengt uw gesalfde

[Haaren.

Joan Blasius, Advt.

Gedenkpenning op Cornelis Tromp. v. L. II. 550.

Aan den Heer Kornelis Tromp, Admiraal
van Holland.

Van toen Gij ’t Harnas hebt heldhaftigo

[aangeschoten,

En in Hollandia
,
voor Hollands Vryheid,

[trat,

Van die tyd hebt gy het Geluk by ’t haar

[gevat,

t u
»
als Cimon, in haar Armen hield

[beslooten.

Gy uit het ingewand eens Water-Gods ge-

[sprooten,

En opgebakert in der Golven Bakermat,

Leer een manmoedich Held, van brein en

[bloed bespat,

Sijn Zeege-standart op verwonne kielen

[pooten.

Uw dondrend Seekartow beloofd een gulde

[Vree.

Nu Monk, Prins Robbert, en Barklai en Asquë,
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Al Britse Hoofden, voor uw duitsche armen

[schrikken

Het sonlicht met haar glans, nu op, dan onder

[gaat.

Uw luister, uit de See gebooren, vind geen

[maat

Die onverganklijk, noch in See, noch aard,

[sal stikken.

JOAN BLASIUS, ADVT.

Oe neederlaag van Engeland.

De trotse Stuarts Macht op Hondert See-

[Kasteelen

Braveerde Neerlands Vloot, en greep die

[woedend aan,

Tot Tromp het Tyd docht sijn vereeuwde

[Rooseblaan

Te knotten, en syn heir vol waanmoed te

[verdeden

Na vierig stryden en vierdaags Kartouwen

[speelen

Viel Tromp see-zeegen toe, die ’s Vyands

[Witte vaan

Ten deden roofde, ten deelen dee vergaan.

Om Staatse Vryheid, en syn Vaders wraak

[te heelen

De See, daar Engeland alleen wou Heer van

[sijn,

Gaf ’t Recht aan Holland op, ’t welk Tromp

[by Sonneschijn

Beseegelde met bloed van duizend Enge-

[landers.

Het Vuur, de See, en d’Aard nam die ver-

|

deeling aan

Der Britse Scheeps-Vloot, die met haar ge-

kneusde standers

Niet kon eenparig in haar nederlaag vergaan.

Joan Blasius, Advt.

Op den onsterflyken Zeeheit Kornelis Tromp
Onderamirael van Amsterdam, door

Joan Lievensz. geschildert.

Als Jurk, de Britsche Turk, de zee wil

[overgapen,

En vlooten slikken in zijn onverzade maegh,

Dan voert hy op den mast de Bezem tot een

[wapen,

En dreight uit nieu Algiers de maght van

[’s Gravenhaegh.

Hoe lange toch? tot dat de zeeleeu Tromp,

[verwildert

Geterght van wrake, met gevangensmoordend

[bloet,

Een schoone waterverf, zich naar het leven

[schildert,

Om ’s vaders doot ontvonkt van nimmer

[bluschbren gloet.

Hy vaeght in oost en west met 's roovers

[

bezemroeden

De beide straten van dit havenschennend slijk,

En geesselt het dat borst en lenden vreeslijk

[bloeden,

Ter straffe van gewelt, geleên in Christenrijk.

Dan hoort men Askue, en Monken, en

[Barklaien,

Geweldenaren van de vrye en ope zee,

Zich t’enden adem op ’t schavot der baren

[schreien.

En deerlijckjammeren om ’tafslaenvan denvrê.

Wie beesems voeren wil, geelt Tromp de roên

[in handen.

Dees voert het scherprecht uit, in ’t aensien

un. i 555
.

[van twee stranden.

J. van Vondel.

Aan den Zeeheldt Cornelis Tromp.

O Helt, gesprooten uit de grootst’ der Water-

helden
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Doorluchte Zoon van die doorluchte Bestevaar,

Wiens lof de vlugge Faam alle eeuwen door

[zal melden,

Zoo lang de diepe Zee noch heeft een

[waterbaar

;

Maak, dat den wrevlen Brit uw wreekspoor

[wert gewaar,

Die, door hun moortziek schut, uw Vader

|

nedervelden,

Wiens grijze trouwheit bleek den staat zoo

[meenig jaar,

Dat Hollant die nooit kan in eeuwigheit

[vergelden.

O Fenixzoon, gy ziet de tijden nu te moet,

Waar in gy wreken zult uw Vaders dierbaar

[bloet,

Hoe dikmaals hoorden ik u na die dagen

[wenschen

!

Alree besterft de Teems, als hy uw Trompen

[hoort,

Die dondrent blazen : schrik, bederf, en wraak

[en moort,

En dreigen met de doot ontelbaar tal van

T. 5733. [menschen.

J. W. P. D.

Aan den Deurlugtigen Zeehelt, Cornelis

Tromp, Vice-Ammiraal van Hollandt.

O Tromp, ick heb voor heen uw Vaders lof

[gezongen,

Hoe wel mijn schorre Luit was veel te laag

[van toon,

Nu wenscht mijn Zanggodin, om zijn Deur-

[lugte Zoon

Te roemen na den eisch, thien duizent koopre

[tongen

;

97

Wraakzieke Leeuw, gy hebt de Britse Draak

[bedwongen,

Aan ’t wankkelen gebrocht de Kristeturkse

Kroon,

En schuddend’ beven doen d’inbloetgeleide

[Troon,

En Londons Bajazet den Vork der Zee

[ontwrongen.

O Helt, Verlosser van ons lieve Vaderlant,

Gy zijt ons waardigste oog, ons kostelijkste

[Pant,

Indien dat ik u kon op mijne handen dragen,

Ik heften u van d'aart, door alle Wolken heen,

Op datge Uw Vader mogt een oogenblik

[ontleen,

Hoe gy de Britse magt hebt op de Zee

t. 5410. [verslagen.

Kornelis Tromp.

Geen verf van schilderij, geen stift, noch punt

[van staal,

Verheelt door kracht van kunst des Amstels

[Admiraal

;

Den Hollantschen Romain
;
den roem der

[Batavieren,

Die goude ketens won en kronen van Lau-

rieren ;

Die als een blixem viel in Kareis trotse vloot,

En vloog van schip op schip in ’t aanzicht

| van de doot

;

Die duizenden verwon, die duizenden deê

[beven

:

Dees strytbre Tromp zal door geen beelt,

Lxxxiv.69. [maar daden leven.

G. Brandt.

O
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Den Heer Graaf Cornelis Tromp,

Admiraal, &c.

Zo leeft de zéheld Tromp,

Die nooit door doodschrik kromp,

Maar tarte ’s vijands vloot,

Den blixem, donder, dood

;

En won de waterkroon

Des Oceaans, tot loon

Van zijn grootdadigheid,

Al ’t aardrijk door verbreid.

LXXVIl. ii,m. Sylvius.

Op D. Huysman, Predicant op het Schip

van den Lt. Admirael van Nes.

Schoon Huysman Thetis schoot door-ploeght

[met swang’re kielen,

Noch sweeft sijn vlugge Faam, en bromt sijn

[Lof-dicht uyt;

Die ’t Schat-boeck van Godts Tael voor d’on-

[beschroomde zielen

Uyt-dondert; tot gieraadt van Christi lieve

[Bruyt.

Soo roep’dan zee en aerd : Dit s’Huysman

[die te Landt

En Water, in Godts hof geheyl’gde telgen plant.

ix. ïio. Abrugge.

Op den selven.

’t Is Huysman die met suyv’re reden

’t Geheym-spraeck van Godts heylicheden

Ons voorbeeldt als een wyse tolck

Op dat sijn glans moch pracht-rijck woonen

En vreughde van Godts eeuw’ge troonen

Tot luyster van het Hemel-volck.

ix. iio. Abrugge.

Op den selven.

’t Orakel van Godts tael vertaelt sijn vreugde-

[sanck

In ’t spraeck-lit van die ziel, die wij met

[weet-lust voeden,

Hy preeckt als Amptenaer, in ’t donderend’

[geklanck

Daer Broeder vyandt is. En schoon ’t on-

[aerdigh woeden

Van ’t Buld’rent slag-Canon dees Staet uyt

[nyt onteert,

Noch leeft hy, en mijn ziel die hy Godts

ix. ui. [wetten leert.

Abrugge.
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Gedenkpenning op Corn. Evertsen. 1666. v. L. //. 550.

Cornelis Evertsen de Oude. 4 Juli 1610—77 Juni 1666.

Kleinzoon van Evert Hendriksz. Gevechten tegen Duinkerken. Eerste Engelsche oorlog. Barbar, roovers.

Sont. Vice-Adm. 1664. Lowestoff. Lt.-Adm. 1665. Sneuvelde vierdaagsche zeeslag.

Ter gedachtenisse Van den Heer Kornelis Evertsz, Admiraal van Seeland.

Hij die Heldaardig, uyt een Helden-stam

[gereese

Bij dondrend’ Krijgs-gebaar, in barning van

[de See,

Een Laure-Wrong bevocht, om tittelen van

[Vree

En Staatse Vrydom,leit gedookken onder deese

Albastre Sark-steen in een schaaw van

[uitgeleese’

Cypressen. Seeland stoft op d’ onvertsaagde

[snee

Van sijn gescherpte Kling, die hy, spijt Asquë,

Bij gloênde Kogels dreef door Stuarts

[Manne-peese’,

De Vyand juichte self Hem, als Triomf-Heer,

[toe.

Ons Scheeps-Vloot weende, toen de woedend’

[Oorlogs-Roe

Hem strydend neersloeg, en op het bed van

[Eer dee sneeven.

Syn Vader en twee Broers trad hij ter Eer-

kroon na

:

Met die leeft hij door ’t Staal, gelauwert

[sonder ga,

En ’t Staal, door Mullers hand doet hem

[in ’t Silver leeven.

JOAN BlASIUS, AdVT.

Engelands Gedempte Hoogmoed.

Die Leeuw, die schuimend door het peekel-

[schuim gedrongen

Met kronkelende Staart, en starke Maane-

[dracht

Voor het aloude Schild van Seeland is

[geacht.
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Die Leeuw was ’t Voorbeeld van Heer Evertsz,

[door wiens sprongen

De opgeblaase Dog, gesprongen en

>- [gedwongen,

Geplundert en gesmoort, op ’t Haas-pad

[is gebracht

De Britse Koning, trots op zijn gepreste

[macht,

Op ’t brullen van die Leew vry kleender

[heeft gesongen.

Aanschouwer schrikt niet voor dit gruwlijk

[Seebankket.

Vervoerde Grootsheid heeft het Engels

[Hart verplet.

Het Voorland siet geschien. ’t geen ’t

[
Voorland noit geloofde.

Die Seewse See-Leew door sijn nasaat

[sij geëert.

Wiens gaawwe Klaaw den Dog het snaaw-

[geblaf verleert,

En kapt sijn Ierse Staart, en knapt sijn

[Schotsche Hoofden.

Joan Blasius, Adv.

Bloedt-Vlag, en Rouw-klacht over den Man-

haften Zee-heldt, d’Heer Luytenant Admirael

van Zeelandt Cornelis Evertsen, Sijn Leven

voor het Vaderland! op-ge-offert in den

Zee-slag tegen de Machtige Koninghlicke

Vloote van Engelandt, op den 11 Junij 1666.

Siet tot der Helden roem de Bloedt-Vlag op

[de Bare,

Waer mede tot een Eer den Dooden ligt

[bedeckt,

Met Eer ik Hem hier noem, en voor een

[Heldt verklare,

Want na de doodt noch meer der Helden

[Eere streckt.

Siet dan als Admirael, en Heldt Cornelis

[Evers,

Ja siet ghy Engelsman nu onse Helden hier,

Die ghy noch al-te-mael geacht hebt maer

[als Wevers,

Siet nu of yeder kan met Tromp-en geven

[Vyer.

Ick seg, Hij was dan een van onser Landen

[Anckers,

Waer op men in der noodt, naest Godt,

[betrouwen mach,

Gelijck oock in ’t gemeen ’t Geslachte van

[de Banckers,

Die voor een harden stoot niet vreesen,

[soomen sagh.

Noyt heeft dan desen Heldt voor Engelschen

[geweken,

Maer heeft sich tegen haer getoont gelijck

[een Leeuw,

En haer oock met gewelt noch onder ’t oog

[gekeken

;

De Bloedt-Vlag op de Baer toont dat aen

[

desen Leeuw.

En dat Hij met sijn Bloedt heeft moeten

[nu bekoopen,

Heeft syn kleyn-hertigheyt nu immers niet

[gedaen,

Het Engelsche-gebroedt dat heeft Hij oock

[doen loopen,

Want haer bloedt-dorstigheyt wou Hy noch

[tegen staen.

Soo dat Hy voor het Landt sich heeft Ge-

trouw gedragen,

En sijnen Dienst voldaen, waer in Hij was

[gestelt,

Het Sweerdt heeft in Syn handt noch En-

[gelschen geslagen.

En haer oock uyt de Baen doen wijeken

[met gewelt.

Sijn trouw, en kloeck Gemoedt vertoonden

[sijne daden,

Dat sijnen Vijandt hier noch selver heeft

[gesien,



CORN. EVERTSEN, DE OUDE, 4 JULI 1610-17 JUNI 1666. BROE-

DER VAN JOHAN. GEVECHTEN TEGEN DUINKERKERS, ie ENG.

OORLOG. BARB. ROOVERS. SONT. V.-ADM. 1664. LOWESTOF.

Lt. ADM. 1665. SN. IN DEN 4d. ZEESLAG.

GESCHILDERD PORTRET. ANON. OUDHEIDKAMER,

MIDDELBURG.
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Want met des Vijandts bloedt wou Hy sijn

[Dienst versaden,

Sijn Schip spoog vlam en vyer op haar oock

[bovendien.

Na Vryheyt trachtten Hy van sijne Vader-

[Landen,

En tot een vrye Reê sijns Vijandts nederlaeg,

En dat Hy mocht in Ly haer Schepen noch

[sien branden,

Of dat haer oock de Zee mocht slicken in

[haer maeg.

De kloeckheyt van sijn Hert sijn Volcken

[quam verkloecken

;

Sijn kloeckheyt heeft gestiert het Roer van

[sijn Gemoedt,

Hy vreesden oock geen smert om Engelschen

[te soecken,

Maer heeft in Zee geswiert gemengt noch

[met het Bloedt.

Men sag hier als een klip sijn hert in Zee

[ontblooten,

En voor sijn Vijandt stondt gelijck een harde

[rots,

En vreesde met sijn Schip aen haer oock

[niet te stooten,

Ofgene Doode-wond’, al was sijn Vyandt trots.

SijnSoon(van een Natuer gelijck als ingesogen),

Heeft uyt de Doode-handt sijns Vaders

[Sweerdt gevat,

En op der selfder uer sijn Vyandt na-getogen,

En voor het Vaderlandt sijn Leven niet geschat.

C. Udemans.

Onderschriften van afbeeldingen.

Dit is Everts, zee-strydts wonder

!

Die in Duyns, door schut, en vlam,

Spagniens macht, hilp brengen ’t onder:

En veel volcks, en schepen nam.

M. P. 1576.

Dit is die Zeeuwsche waterheld

Die ’d Iber, Teems en Taag, voor sijn gesicht

[deê beven

Tot hij in vlam en rook gestelt

Wierd door een kogel neergevelt

Opdat syn naam soud eeuwich leven.

M. P 1575.

Heer Everts met triomph op ’t bed van eer

[gesneefd,

Aldus in ’t Silver door de kunst van Muller

[leeft,

A°. 1 666. den 14 Juni.

Keerzijde.

Hier stryckt het Britsch Gewelt voor Nederland

[de vlagh,

De zee heeft noit gewaeghd van zulk een

v l 11. 550. 1. [zwaeren slagh.

Ter üedachtenisse van den Vice-Admiraal,

Cornelis Evertsen, aan ’t Graauw

van den Briel.

Den Broeder, op het Landt, zoo onbeschoft

[’t onthalen,

Die grijs en afgesloofd, voor ’t Vaderlant,

[in ’t staal,

Zoolang sig deftig queet, gelijk een Ammirael,

Dat is d’ oprechte trouw niet na de deugt

[betalen

;

Ondankbaar, beestig grauw, bespiegelt, in de

[stralen

Van ’t bloet der Evertsens, der Zeeuwen

[grootste praal

Uw goddeloos bestaan, en leert in d’ even-

[schaal,

Haar trouwheit, uw bedrijf, ziet wat zal neder-

|

dalen.
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Recht dan, tot zoen van hem en ’s broeders

[grootste ziel,

Een Zegeteken, van zoo menig Britse kiel,

Als gy verwonnen ziet in uwe Havens slepen

;

Zy die gy dooden wout, die sterven om uw vry

Te maken, van het juk der Britse slaverny,

Zecht nu, en klopt voor ’t hart, wij hebben

t. 54W. [ons vergrepen.

Abr. van der Hulst, n April i6ig—12 Juni 1666. Kapitein 1656. Dantzig.

Portugal. Vice-Admiraal 1665. Sn. vierdaagsche Zeeslag.

Uitvaert van den Onsterfelyken Zeehelt Abraham vander Hulst.

Door vier en vlam, en rook en kogels

Vloog Hulst, een slaghpen aen de vlogels

Van Michaël, den grooten helt,

Die ’s lantsgeleden hoon herstelt,

In ’t barnen van de krijghsgevaeren,

En wektme, niet om taeie snaeren,

Te trekken op een’ laegen toon,

Maer d’oude dichters naer de kroon

Te steeken met de zeetrompetten

Van zulke helden, die de wetten

Aen ’t eilant stellen, dat, te stout

Op zeekasteelen, hoogh gebout,

De Vrije zeevaert met vrybuiten

Gewelt en moorden zwoer te sluiten

Aen ysre ketens, op zyn strant,

Als een slavin van Brittenlant,

Dat nu, verhaest en afgevochten

Zijn gruwelijke zeegedroghten

Door Ruiters scherpe waterbijl

Ziet, naer een’ nieuwen oorloghstijl.

Gehouwen en gekerft aen mooten,

Voor wint en stroom den Teems opvlooten.

Verhefte out Rome oit zijnen stoel

Op Curtius, die in den poel,

Gelijk een afgront opgekloven,

Indien men Titus magh geloven,

Durf springen, op het brieschend paert

:

De zeehelt Hulst nam onvervaert

Den Britschen afgront op zijn tanden.

Men zagh den trotsen Charles branden,

En zinken met de zeekortou.

Wat is men schuldigh aan de trou

Van onze Hollantsche Romainen

!

Wy tuchtigen op Loevesteinen

Baldaedigen, die zonder stuur

Van reên, het wetboek van natuur

En ’t recht der volken, elk gegeven,

Met voeten treên en wederstreven.

Zoo blijf de vrije vaert in zwang.

Zoo leve Hulst veele eeuwen lang.

l. in. ii. 15. J. v. Vondel.

Aan ’t doode lichaem, van den Zeehelt van

der Hulst, Vice=Admiraal van Amsterdam.

Waar zult gy Amsterdam uw van der Hulst

[begraven ?

Geen Marmorsteen is waart dat doode Hel-

[den-lijk,

Dat lichaam, dat de kroon van ’t duivels

[Engelsrijk,

De wreede Karei heeft byna van ’t hoofd

[geslagen

;

Lecht zulk een groote ziel, die ’t lijf zoo

[stout dorst wagen,

Voor Hollandts vryen staat, in modder, aarde,

[noch slijk,



ABRAHAM VAN DER HULST, n APR. 1619—12 JUNI 1666. KAPT.

1656. DANTZIG. PORTUGAL. V.-ADM. 1665. SN. INDEN 4d. ZEESLAG.

GEGRAV. PORTRET DOOR J. DE VISSCHER. M. P. 2635.
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Maar in uw harten, tot een teken en een blijk,

Hoe hoog men achten moet het bloet van

[sulke Braven.

Laat uwe traanen en uw droefheit sijn het merk,

Het wapen, ’t geen de faam sal houden op

[sijn kerk.

En wilt uw kinderen, uw nichten, en uw neven,

Van stam, tot stam, altijt des mans door-

luchtigheid,

Verhalen, die soo diep in Hollandts harte leit,

Zoo sal hy op de tong der nasaat eeuwig

T. 6410. [leven.

Op d’afbeeldingh.

Dit ’s van der Hulst, de baek der oorlogs helden,

Dien Hannibal, die lijf, en leven stelden

Voor ’t landt, in donder, pulver, stael, en vier;

Die als Amilcar won de See Laurier.

Eilaes ! wat holp de moedt van d’Amster-

[dammer ?

Hem veldt een schoot, ö ! wee ö ! wach, ó

!

[jammer,

In ’t slopen van Brittanjens stoute vloot.

’t Lijf storten! maer sijn roem ontsprong de

x vu. 11. is. [doodt.

H. Hoet.

Hier wort hij uitgebeelt, die onlanghs vol

[van moet,

Door ’t donderend metaal, op ’t water root

[van bloet

;

In Britse kielen drang, en quam met wimpels

[aen,

Maer hij heeft na sijn daedt de doodt voor

m. t. 2636. [loon ontfaen.

Grafschriften.

Hier rust de zeehelt Hulst wiens daden staen

[ten toon,

Die in den zwaren slagh, omringt van Britsche

[schepen,

Storf onverwinbaer, en zijn lijk in ’t Y liet

[sleepen.

De Zeeraet kroont ’s mans deugt met eene

[stevenkroon.

ANDER.

Hier sluimert Hulst, de schrik der Britsche

[zeebanier,

Beproeft in slagh op slagh, in bloedt, in vloedt

[en vier.

De groote Zeeraet kroont dien dappren

[landtsbeschermer.

De Faem des braven Heldts braveert metael

uil. 11. 71. [en mermer.

J. v. Vondel.

Hier rust hij, die niet rusten kon

Eer hij zijn vijand overwon

Om-hoog leeft Hij in vreugde

In Marmer door zijn deugden.
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Frederik Stachhouwer. Werd bevorderd tot Schout bij Nacht bij het uitbreken

van den tweeden Engelschen oorlog. Sneuvelde in den

vierdaagschen Zeeslag 14 Juni 1666.

Lyck-klacht, Over de ontijdige Doodt van den vromen Manhaften en Kloeckmoedigen

Zee-heldt, de Heer Fredrick Stach-Houwer.

Most u, O! Frederyck,

Soo ongeluckighlyck

Een kloot, de Doodt doen smaken ?

Moest Brittens vluchtend’ loot

Uyt hun verwoeste Vloot

U moedigh Herte raken ?

Die door den roock en ’t vyer

Dan gins, dan weder hier,

De baren hebt door-vlogen

;

Om ’s Vyandts moedigheyt

Door uwe strijdtbaerheyt,

Te dempen naer vermogen.

Om door u dapp’re handt,

U Vaders stadt en Landt,

t’Herstellen in dien luyster

Van zegen, roem en eer:

Om ’t licht en glans nu weêr

Te trecken uyt het duyster.

Te setten op den Throon,

Te niet te doen dien hoon

En schimp, te langh geleden

:

Te breecken hunne maght,

Te temmen hare pracht,

Verr’ boven recht en reden.

U Oogh-wit is volbraght,

Door ’s Heeren gunst en kracht,

(Diens name zy geprezen.)

Maer ach ! een wee-geklagh,

Een droev’ en nare dagh

Is onder ons geresen.

Ter oorsaeck, Moedigh Heldt,

Dat ghy zyt neêr-gevelt

In ’t bloeyen uwer dagen.

In krachten, in verstandt,

Hebt ghy u ’s levens pandt

Den Lande opgedragen.

Al strijdend’ als een Leeuw,

Niet achtend’ op ’t geschreeuw

Der jammerlijck gewonde

;

’t Getal van dien, hoe groot

En swaer, en veel. noch Doodt,

U niet af-schricken konde:

Maer gaf u meerder hert,

En wierd' daer door getert

U stoute Ziel, tot wraecke,

Om met een versche moedt

In vlam, in gloedt en bloedt

Te staen voor onse saké.

Te strijden voor ons Landt,

Volstandigh in den brandt

Van Swavel, Roock en Donder

:

Te vechten handt aen handt

Voor d’eer van Nederlandt

Tot ’s vriendts en ’s vyandts wonder.

Wat wonder nu ? dewijl

Hy voormaels in Brasyl

Al gaf een proef en teecken,

Waer uyt men kond’ voor-sien

Wat namaels soud’ geschiên,

En hier nu is gebleecken.

Daer van is een bewijs,

Den Speek en Portugys,

En Moor en Indiane;

Van ’s Vaders wijs beleyt



ABRAHAM VAN DER HULST.

GRAFTOMBE IN DE OUDE KERK TE AMSTERDAM.
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En ’s Broeders dapperheyt

By den Americane.

Soo vecht een vroom Soldaet

Voor d’eere van den Staet,

En om de goede name

:

Soo vocht dees’ Batavier

Wel eer, en nu oock hier

Uyt plicht, om lof en same

;

Tot schrick van Ascq en Monk,

Tot Hollandts eer en pronck,

Tot Carels smaedt en schande

;

Om Heyd’ en Jorck doen sien

Wat wonder kan geschien

Door d’ Opper-conings hande.

Dit moedigh Opper-hooft

Is schielik ons ontrooft,

Diens doodt wy seer beklagen

:

Stach-Houwers waerde naem

Die moet de vlugge faem

Door al de wereldt dragen.

En stellen klaer ten thoon

Dat hy was een Pattoon,

Van onvertsaegde Helden:

Wij hebben alle stof

Om zyn verdiende lof

Gestadelijck te melden.

En dat sijn naem voortaen

In ’t Helden Boek magh staen,

Op dat men staeg magh weten

Hoe dese Schout bij Nacht,

(Ter eeren zyns geslacht)

Hem eerlijck heeft gequeten.

Geleydt ghy burger schaer

Dit Lijck na ’t Graf, om daer

Te rusten van die laste,

Daer hy voor ’t Vaderlandt,

In ’t Oorloghs wreede brandt,

Tot in der doodt op paste.

Rust zael’ge ziele, rust,

Geniet u hertens lust,

By Godt in volle eere,

Ontfangt der Helden kroon,

Die u schenckt tot een loon

Den alder Heeren Heere.

cx/x. 25 1. H. H.

Kapitein Simon Blok
,
vloog met zijn schip in den merdaagschen zeeslag in de lucht.

Op het verongelukken van Hopman Simon Blok, Onder de Zeemacht van Michaël

de Ruiter in brant geschooten.

De zeeplaeg aan den Teems, het hoofd der

[zeetierannen,

Zocht Nederland, verwoed, uit d’ oceaan te

[bannen,

En ’t pekelvelt alleen te bouwen na zijn lust.

Des prest hy overal aen d’Iersche en Schotze

[kust,

Zijn zeegewelt byeen, om ons de vrye baren

t’ Ontveiligen, zoo ver we om bey de Polen

[varen.

Dit speet de strijdbre Blok, zal Londen dan

[de zee

Beheerschen als Vorstin, dus sprak hij, en wy
[me

Niet deelen in den buit, wy zeil noch kielen

reppen,

14



ioó 1666. KAPITEIN SIMON BLOK.

Dwing met het zelfde recht ons ook geen

lucht te scheppen.

Wy hebben eertijts voor de vryheit, goet en

[bloet,

In ’t aenzicht van uw Teems gelaten vol van

[moet,

En Nederlant is noit om moedloosheit ge-

[lastert.

Of meentge dat wy nu ontaert zijn en ver-

bastert,

Dat Zeelant u den voet zal kussen als haer

[heer?

O neen ! zoo lang als Blok het loflijk wreek-

[geweer

Kan gespen op de zijde, en Michaël’s banieren

Vervullen voor uw kust, die vol van wilde

[dieren

En plonderaers, haer balg met burenroof

[verkropt,

Maer niet verzaet, daer dit die honger niet

[en stopt.

Ik heb voor ’t Vaderland weleer om eer

[gevochten

:

Nu strijden wy getercht met Londens zee-

gedrochten,

Die als harpiën, in des oorlogs overmoet,

Hun dronken zwelgen aen het bontgenooten

[bloet.

Zy treen ons op den nek, genoeg, genoeg

[gezwegen.

Ik zal het zeerecht fier bepleiten met den

[degen.

Zoo sprak den Helt, en schoot het harnas

[rustig aen

;

Maer ach! indien hy dus de Turksche halve-

[maen,

Had mogen dempen voor de vest der Bizan-

[tynen,

Men had haer horenen na dezen noit zien

[schijnen

Met zulken glans, dat tuig de Middellandtsche

[zee,

En ’t roofnest Tripoli doen schrikken voor

[zijn Zeeuwen,

Altzamen onverzaegt als strydbre water-

leeuwen.

Noch was hem d’eer gering na zulken overhant,

Zoo lang den Londenaer, d’Amerikaensehe

[strant

Brantschatte, en rijk van roof der Wester-

[indianen,

Den Teems quam ingezeilt met opgerechte

[vanen.

Hy valt manhaftig die roofvogels op de huit,

En schenkt de vryheit op haer vryaltaer den

[buit.

Ach had hem ’t ongeluk, terwijl hy onver-

[drooten,

Gelijk een adelaer ter roofvlote in quam

[stooten,

Niet in het midden van zijn krijgsmoet

[onderdrukt,

Hy had zijn Vaderlant de slavernye ontrukt.

Hy had de Zeeuwsche naem in eindelooze

[jaren

Doen klinken boven ’t perk van Hercules

[pilaren.

Men giet’ den krijgsman in metael noch

[koper af.

Hy hoeft geen grafbeelt, heel de weerelt is

xi1. 196. [zijn graf.

J. A. v. D. Goes.



l 666 . GEORGE AYSCUE. 107

George Ayscue, tegen wien in 1652 de Ruyter vocht
,
was in den vierdaagschen zeeslag

bevelhebber van de Witte Vlag. Zijn schip The Royal Prince

werd ij Juni door Corn. 7romp veroverd.

Op ’t sien van de Zeevooght George Ascue, gevangen op Loevestein.

Heer Ascu, siet, soo keert de kans van

[’s wereldts staten

;

Gy maekte gissing om door Londons lange

[straten,

Te rijden in Triumf, als overwinner, maer

De maer is niet soo goedt
; gy raekten in

[gevaer.

Die overwinnen wouw, wordt selver over-

wonnen ;

In ’sGravenhaeg gevoerdt, in plaets van

[binnen Lonnen;

Van daerop Loevestein, alwaer mijn oog u sag

Voor d’ys’re traliën
;
my luste vreugt, noch

[lagh

;

Veel minder u, wiens lijden, my tot mede lijden

Bewoog : ja dwongh my strax, uit Loevestein

[te rijden.

’i Huis komend’ docht ick staeg aen Ascus

[droef gelaet,

Gelijck’t op Loevestein, voor d’ys’re traly

xvn. 11. 51. [staet.

Spranger.

In Engeland werd aanvankelijk het gerucht verspreid dat de vierdaagsche zeeslag

geëindigd was met een nederlaag der Statenvloot. Er werden klokken geluid
,

vreugdevuren ontstoken en zegeliederen gezongen totdat het bleek hoe ontredderd

de vloot terugkeerde.

Op het Victory-Branden der Engelsche nae den voorgaenden Zeeslagh.

Nu laetstmael quam de Brit

Op buyt en bloed verhit

Nae mijne Vloot toe loopen

En meynde die te stroopen

:

Maer Robbert, Aske en Monck

Die kreegen daer zo vonck

Uyt mijn metaele Stucken,

Die ick te boord dee rucken,

Dat haer geheele macht

Wierd op de vlucht gebracht

En liep, nae dat de Britten

Veel schepen lieten zitten,

Weer nae haer gaeten toe

Mijn grove grutten moe.

Noch bleven sy vol glory

En branden strax Victory.

Waerom ? Dit is’er van:

Om dat het in de pan

Niet al en was gebleven

Wierd dese vreugd bedreven.

civ. 11. 531 . J. Westerbaen.

Op het voorspoedigh slaen tegens

d'Engelschen. 1666.

Twee vochten lijf om lijf, en die ’t krackeel

[begon

Geraeckt’ in ’t onderspit, en roemde dat hij

[’t won,



io8 VALSCH ZEGEVIEREN DER ENGItLSCHEN,

Door dien hij ’t Veld behiel. En hiel hij ’t?

[ja, bij trouwen,

En met den neus in ’t Sand, hoe kost hij ’t

[beter houwen ?

Den and’re nam sijn’ Pluym, sijn’ Degen en

[sijn Geld,

En liet hem liggen bloe’n, den houder van

[het Veld:

Noch zeid’ hij dat hij ’t won: En soo doen

[ons’ Geburen

:

Soo haer die Winst bevalt, lang moet dat

Liv. vu. 98. [winnen duren.

CONST. HüYGENS.

Op het valsch Zegevieren der Engelse.

Geen Britse hoogmoet heeft de Vieren aan-

[gesteken,

Die London, om het graauw te paajen,

[branden zag,

Gelijk als of hun Vloot, die groote Waterslag,

Gewonnen hadt, dogh ’t geen wel anders is

[gebleken

;

Schoon dese list nog is van Meester Pieters

[streken,

Maar helsche Belsebub, die ’t opperste gezag

Te Withal voert, en van die Wolvevloot

[de vlag,

Om van die hartquetsuur te heden ’t

[bloedig teken.

Zoo hiel Albartus ’t Velt, toen hij voor

[Nieuwpoort vloot;

Dus is de Ruiter weg, in plaats van Berkley

[doot,

De Brave Tromp verdelgt, en Ascue op

[onse stranden

;

Die ons op Loevestein bezet hout binne gaets
;

Wat dunkt u van die Lords, die Flodder-

[broex, die maats?

God geeft dat sy altijt soo weer Viktorie

t. 54W. [branden.

Slag bij Schooneveld, 4—5 Aug. 1666.

In Juli had zich weder een vloot van 88 oorlogsschepen
,
20 branders en 10 jachten met

4704 kanonnen en bijna 18000 koppen onder de Ruyter vereenigd. De Engelsche vloot

onder Monk, waarmede men voor Schooneveld slaags raakte
,
was iets sterker. Ook

door het eigenmachtig optreden van C. Tromp moest de Nederlandsche vloot

wijken. Twee schepen zonken Jan Evertsen, Coenders en Tj.H.de Vries sneuvelden.

Op de laetste Zee-slagh tusschen Engelant en Holland.

Een wonder groot gedreun ! hoe davert ’t in

[ons Lande?

Men hoord’ het grof Canon hard dreunen

[buyten strande:

Dit maeckt een groote schrick al binnen

[onse Stadt.

Dit duurt een gantschen dagh, en wonder

[bijster hardt.

Den tweeden dag daer aen, so zijnse yets

[gescheyden.

Godt die ons Krijghsman was, die heeft

[haer doen geleyden.



AERT VAN NES.

ONDERSCHEIDDE ZICH IN DEN SLAG VAN 4—5 AUG. 1666.

GESCHILDERD PORTRET DOOR B. VAN DER HELST.

RIJKSMUSEUM.
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1 666 . SLAG BIJ SCHOONEVELD I09

Den Ruyter Admirael, die heeft ons noch

[vertelt,

Hoe ’t vechten is vergaen, met Tromp dien

[vroomen heldt,

En al haer Capiteyns, Matrosen en Milicie.

Elck man in sijn beroep, was trouw in sijn

[officie.

Godt stondt met hulp gereet, en sagh op

[onsen staet,

Verhoord ons swack gebed, die ons hier

[noyt verlaet

:

Zo ras ’t Canons geluyt ons hert by na deê

[breken,

Stracks hield’ men Beedestond’ om God

[den Heer te smeken

:

Wij baeden Godt te zaem uyt liefde met

[eendraght

:

Wilt ons beschermen Heer ! bewaerd ons

[door u macht

;

Op dat den Vyand wreed, die ons soekt te

[verslinden,

Sijn kracht gebroken werd; wilt hem sijn

[muyl toe binden.

Den tweeden dagh Godt gaf, men hoord

[een bly gerucht

;

Victorie, God met ons
;
den Vyand nam de

[vlucht

:

O wonderlycke Godt ! die ’t alles doet

[bestieren

;

Wij daneken u, o God, u naem wy eeuwigh

[vieren,

Dat gy ons in dees nood so vaderlijck be-

[waert

;

’T was niet om onse deucht dat ghy ons

[hebt gespaerd,

Maer door u lieven Zoon, die voor ons heeft

[gebeden

Aen u ö goede God ! daer op wy seggen

( heeden

:

’T is Godt die voor ons strijd, waer door

[wy houden stand

;

’T is God die ons bewaert ons lieve Vaderlant.

Wij willen God den Heer, groot lof en eer

[bewijsen,

En roemen in sijn Naem in eeuwigheyt te

|

prijsen

:

O God
! gy zyt ons schild, u woord is ons

[waerheyd,

Gy ons hier helpen wilt, naemaels in

xxxv. 5. [eeuwigheydt.

Johan Evertsen.
(
1600—1666.)

Kleinzoon van Evert Hendriksz. Rochclle 1625. West-Indië 1626. Slaak 1631. Duinkerkers Collaert

en Rombout gev. 1636. Vice-Admiraal 1637 . Duins. Sas van Gefit 1646. Dover. Driedaagsche zeeslag.

Ter Heyde. Sont. Sneuvelde 4 Aug. 1666.

Onderschriften van Afbeeldingen.

Dus pronekt der Zeeuwen pronk in Ridderen

[gewaade.

De Duyns, de Theems, Coolaart, en ’t moe-

[dighe Granade

Versidderen op den slagh syns degens

[diepe snee:

Een Cato in den raedt, een wonder op de zee.

Beschrey dien water-godt
;

roept Neerlant

;

[die syn leven

Met vier syn broeders voor de vryheyt heeft

m. p. 1501. [gegeven.



I IO 1666. JOHAN EVERTSEN.

Zie hier ’tafbeeltsel van een onverwonne Zeeuw,

Wiens dapperheijt, en moet, noijt swicht

[voor zijn vijanden.

Maar altijt onvermoeijt, de selve soeckt

[’t aanranden,

Zee-roovers tot een schrick; tot welstant

[van de leeuw.

Dit is der Zeeuwen roem, en twede Amiraal

;

Duijnkerkers schrick; voor wien oock sitteren

[de britten.

Die hoe de zee oock raast, noijt weet van

[stil te sitten;

Maer altijd besich is, bij ’t swangere metaal.

M P. 1599.

Wiens wezen in dit beelt u leser straalt in

[d’ oogen,

IsSeelands Waterleeuw, en blixem van de Zee,

Diens dapp’re Degen ook de Britten heeft

[bewogen,

En ’t prat Castilien, tot een oneindighe Vree,

Waar salmen desen held zijn daden mee

[vercieren ?

En dat hy door zijn hulp ons dus verr heeft

[gebrocht

Met eeuw’ge dancbaarheit, en kransen van

[laurieren

En Salants out gesticht, is aan zijn deucht

v. s. 1726b [geknocht.

J. Koenerding.

Wilt naer ’t leven hier aenschouwen

Zee-landts Vice-Admirael

:

Coollaert bracht hy in ’t benauwen

T’ schip in gront, het volck in ’t stael

Dit is Everts, zee-strydts wonder

!

Die in Duyns, door schut, en vlam,

Spagniens macht, hilp brengen ’t onder

!

En veel volcks, en schepen nam.

M. P 1593. P. J. VOS.

Op de Ed. Manhafte Zéhelden Jan en

Cornelis Evertz, Amiralen van Zéland.

Dit grafgewelf bevat, tot glori van deZeeuwen,

Twé oorlogs blixems, elk, de schrik der

[doodsche Teems;

Gebroêrs in bloed en lot, bij inheemsch en

[uitheemsch

Geschat als watergoón, wiêr lof verduurt alle

[eeuwen.

’t Paar Evertzen aldus de regte heirbaan toont

Door heldendeugd, die ’t eind met brave

lxxx vin. //. 168. [daden kroont.

Sylvius.

Tjerk Hiddesz de Vries. 6 A ug. 1622—6 Aug. 1666.

Vocht in den eersten Engelschen oorlog
,
in de Sont, hij Lowestof en in den vierdaagschen zeeslag.

Bij Schooneveld 4 Aug. gewond. Twee dagen later overleden. Sedert 1665 Lt. Admiraal van Friesland.

Den Ed. Manhaften Zeeheld Tjerk Hiddes de Vries Admir. v. Frieslandt

Tierck Hiddes zach de Dood ten hollen kake in,

De Dood ontzach dien Held en hiel het voor

[gewin

Toen hij onwinbaar strêe
;
De Nijt bezweek

[van Spijt,

En riep: ’t is vruchteloos, dat ik mijn

m. p. 1746 . [tanden slijt.

De Friesche zeevoogd koomt dus na ziin

[
doodt herleven

;



JOHAN EVERTSEN, 1660—1666.

GEGRAV. PORTRET DOOR A. DE JODE. M. P. 1591.
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JOHAN EN CORNELIS EVERTSEN.

GRAFTOMBE TE MIDDELBURG.
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1 666 . TJERK HIDDESZ DE VRIES. 1 1

1

Wiens brein vol wiisheidt was, en ’t hert

[vol vuir en kracht;

Al wat natuir oit held bezonder heeft gegeven,

Had zy in deze borst alleen te zaam

[gebracht.

Geen grouwliik moordgedrang deed hem de

[moed verliezen :

Hy toonden ons den aard der adel-oude

[Friezen.

Het dubbeld Pilaar-strand kan van ziin zege

[tuigen

:

En Kronenburg ontzach ziin oorlogs

[blixemstraal.

Prins Robert beefde ’t hert : zelf Monk, die

[elk deed buigen,

Begaf zich op de vlucht voor Frieslandts

[admiraal.

Algiid verwon ’t gedrocht der overoude

[eeuwen.

Deez’ dwong, door ziin geschut, d’ Eenhoorn,

[en Draak, en Leeuwen.

v. s. 1883. H. Galama.

Rudolf Coenders. ió28(f)— 4 Aug. 1666.

Nieuwpoort 1632. Vice-Admiraal 1665. Lowestof. Bergen. Vierdaagsche Zeeslag.

Sneuvelde bij Schooneveld.

Rudolph

Graf-schrift.

Hier onder rust een Conders Heldt,

Die, voor den Stadt, in ’t Oorlooghs-Veldt,

Sijn jonge leven heeft verlooren,

Maar ’t wordt, hier door, van nieuws heer-

[booren.

Joh. Schoyerus.

Conders.

Zarck-Letteren.

Die neervalt in den strijdt, die valt niet

[neer, maar staet,

Die sterft voor ’t Vaderlandt, die sterft niet,

[maar die leeft.

Heer Conders boven ’t graf, en grafs ver-

botten gaet.

En als een Phoenix op verjonghde ved’ren

cxLvii 1. [sweeft.

E. T. Tuydema.

Cornelis Tromp uit zijn ambt als Admiraal ontzet wegens zijn gedrag

op Schooneveld
, 4—

5

Aug. 1666.

D’onoverwonnen Tromp bij Brit en bij Maraen,

Light endtlick door den nijdt verwonnen en

[ontdaen.

Was ’t niet verlies genoegh dats’u de Vijand

[velden,

Elendigh Vaderland, verslaet ghy selfs uw’

uv.vu.99. [Helden?

Gonst. Huygens.

27. Aug. 1666.



I 12 1 666 . CORNELIS TROMP UIT ZIJN AMBT ONTZET.

Tromp.

Hy sitt op ’s GravenLand, die t’scheep veel

[wond’ren de’e

:

Hy waer veel dienstiger, dunckt mij, op

uv. vu 193. [’s Graven Zee.

Const. Huygens.

t’liervormde slag-swaard of geestelijke

hanekraay, oover de bedroefde toestand,

van onse Scheeps-vlood.

Roemrugtich Amsterdam zoo vaak van God

[gedagvaard,

Gevoelde door de striem van ’t Mens-

[verdervend Slagswaard,

Haar boezem doorgewond, en doodelijk

[gequest

:

De straten om, en om, met lijken, door de

[Pest

Ter-neergeveld
; waar door dat Kerrik, en

Kerrik-hoven

Bij na in barens-node, een vuyle stank na

[boven

Op zonden
;
die ’t bedroeft en oovrig mensch-

[dom bragt

Een tijdingh dat misschien haer zielen in

| de nagt

Gelijk als Belthasar, zoud werde wegh-

[genomen.

Gewisse boode van den Hemel af-gekoomen,

Om ons tot ware-boedte en goddelijk berouw

Te nodigen, al-eer de dood ons leem gebouw,

Door hare zeysen on-verwagt quam neer te

[vellen.

Maar, leyder ach ! wy gaan gelijk als snoo

|

rebellen

Ons kanten tegens God en quekent zondich

[quaat

:

Het Burger-meester-schap, en hooggedagte-

[raat,

Steld Bede-stonden om Jehova t’ zaam te

[smeken

;

De Tempels lopen vol: de Priesters gaan de

[leken

Met d’ hamer van Godts-woord op hunne

[herten slaan.

Dit noopte ons tot gebeen
;
maar, nauwelix

[ontlaan

Van straffe, of men gaat als Pharo d’ oude

[gangen

:

Beloften in de wind
;
de mantel om gehangen :

Waar door Godts toorn op ’t nu in ligter-

[laye brand,

En dreygde ons met een Ster, wiens roede

[’t hele-land

Door zien wierd
;
en ons bragt een sware

[en quade boodtschap

;

Gelijk wy speuren hoe de Vrede, en

[Bondgenootschap,

Twe dogtren van om hoog, zeer jammerlijk

[verkragt

En wegh-gesonden zijn, door een te droeve

[nagt

Van duystre Oorlogh, met de Kroon van

[Groot-Brittangyen,

Wiens bloed-dorst zelfs ten trots van

[Mahomet, en Spangyen,

In de Oceaan braveerdt, en daagde ons

[Scheeps-vloodt uyt

:

Waar door den Koopman zugt, en ziet zijn

[schat tot buydt

En plonder-roof gemaakt, de Burgren zonder

[neringh.

De sterke deuren van de Waagh, ver-eyschen

[smeringh,

Door hare stramheydt, en het weynich open-

[gaan.

Den handel op de Beurs, schijnd ’t eene-

[maal gedaan,

Haar holle bogen zijn getuyge van het

[jammer



TJERK HIDDES DE VRIES, 6 AUG. 1622—6 AUG. 1666. ie ENG.

OORLOG. SONT. Lt. ADM. 1665. LOWESTOF. 4d. ZEESLAG. GE-

WOND 4 AUG. 1666. OVERL. 6 AUG.

GEGRAV. PORTRET DOOR A. BLOTELINGH NAAR G. VAN

EECKHOUT. v. S. 1883.
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1 666 . SLECHTE TOESTAND DER VLOOT. II3

Der klaagend handelaar; zoo moedigh

( Amsterdammer

Met zijn geburen, als den vremdelingh van ver.

Zoo ziet men nu gewis hoe ons de droeve Ster,

En ’t vuer des Hemels, ’t geen dc onstelde

[lugt doorsnorden,

Vergeefts niet heeft gedreygt. En dat wy
[noch om-gorden

De lendnen ons verstandts ! Emanuel was

[met ons

;

Maar laas! de droeve Vloodt, uyt wien wy
[bons op bons

Noch onlanghs hoorde, tuygt genoegsaam

[dat de boosheyd,

Met haar gespele trotze en zondige godloos-

[heyd,

Op d’ouden droesem leydt en teerdt gelijk

[voor-heen.

Behoorde niet een hart, al waar ’t zoo hart

[als steen,

Zich te ver-breyzelen op het dondren der

[Kartouwen,

’t Geen galmde door de lugt en schudde de

[gebouwen,

Gegrondtvest langhs de strandt? ’t geen kar

[en waegman
Naauw speurden, of het Ros moest vaardigh

[in ’t gespan,

Om hele troepen volk zoo strandwaard heen

[te voeren

:

Daar elk met oogh en oor, wel scherplik

[quam te loeren

Na t buldere van ’t Metaal, ’t geen zoo veel

[volx verslond,

En sterke kielen quam te boren in de grondt.

Elk keek naer tijdingh op den aanbreuk van

[de zondagh,

De hoofden gongen t’zaam wijl menigh in

[de wond lagh,

Door kogel of door schroot te jammerlijk

[gequest

:

De straten krielde noch van volk, al schoon

[de Pest

Een tal van duysenden had grafwaard heen

[gesonden.

Godts Soendach liep voorby, de Maandach

[sloegh de wonden

Van droeve tijdingh op de Noen zeer duffe

[en naar,

In ’t hert van Amsterdam : daar had men nu

[de maar

:

Doch die niet, die we ons zelfs-roem-rugtich

[lieten voor-staan,

Neen ! leyder neen ! der quam wat anders

[door ons oor slaan,

Als tonen van triomph : de vrees en zagte hoop,

Twe dochtren van de tijdt, die tegen op de loop,

En lieten ons de Rou, en droefheid, in’er

[plaatzen,

Die aan ons anders niet, als wond-geschrey

[toekaatsten,

Van arm- en beneloos
;
de dood die quam ’er by,

En toonden ook hoe groot een Oegst dat zy

|van ’t Y
En andre plaatzen in haar schuur had in

[gaan zamen.

’t Gerugt liep door de Stad, de Hoofden rotte

[t’zamen,

Bedroefde vrouwen met’er kinders nevens haar,

Gaan schreyjend langs de straat, en make

[groot misbaar,

Om ’t sneuvelen van haar mans, als andre

[om’er zonen.

Zoo werd de lugt vervult met duffe en nare

[tonen,

Om dat het wierook van boetvaardige gebeen

Niet op gesonden wierdt, terwijl de helden

[streên

Met hunne magten
;
want gebeen zijn als de

[schilden

En strijdbre beukelaars
;
zoo lang als Moses

[tilde

iS
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Zij n handen opwaarts, en voor Israël hevich bat,

Zoo triompheerden ’t volk
;
maar als hy moede

[en mat

Zijn handen neder leyd, bespeurde zy de

[neer-lagh.

Eu of wy schoon op ’t nu, gaan levren aan

[haar weer-slagh

En gaan den ouden gangh, het zal niet beter

[zijn:

Maar naardren wy Gods troon, de heldre

[Sonne-schijn

Van zijn genade zal ons mildelijk over-

[stroomen

:

Waar door ’t Triomph-liet dan noch endeling

[voort zal komen,

En galmen door de lugt. Want schoon den

[Benyemijt

Tot twemaal Israël versloegh, de darde strijdt

Verlorense egter met noch vijfentwintigh

[
duyzendt

En hondert strijdbre, door ’t gebedt
;

’t welk

[vaak het kruys went

Van Stadt, van staat, en volk; ’t gesegent

[Nederland

Grijp dan de Wapenen met gebeen weer in

[de hand!

Terwijl men op het nu de Vloodt gaat

[kallevaatren

:

Zoo zal ’t Triomph-liet voor geschrey de lugt

[door schaatren.

En zenden ons de Vreed, die heyl en wel-

[stand wekt.

De swarte tonnen van het teer en pek bepekt,

Die zullen ligter laagh haar vlam ten Hemel

[zenden:

Vuer-pijlen door de lugt, tot teken dat het

j

ende

Des strijdts gedaan is, en het bloetbat uyt

[gedroogt

:

Zoo werdt de Koopmanschap en welstand

Kn. 9343. [weer verhoogt.

Ik tragt Veerder.

CORNELIA VAN DER VEER.

Op de Bezemen, der d’Engelsen op hunne

schepen hadden steken. Aan de

Hollantse Batavieren.

Hollantse Helden, die zoo braaf u hebt

[gequeten,

Hoe wonder quamen u die bezemen te pas

!

Daar ’t moedig Londen meê dacht Doris

[Waterplas

Te vegen, ’t welk, helaas, te schandig wiert

[vergeten

!

Gij dieze hebt geheel, tot schrobbers, afge-

[sleten,

Geveegt van haare straat, al ’t vuiligheit, en

[’t gras,

Hoe wel Vorst Karei dit niet na zijn zin en was.

Hebt nooit meer uitgevoert ’t geen hun zoo

[heeft gespeten.

Breng haar ten minsten dan de stokken

[wederom.

Bedankkenze u dan niet, en blijvenze evendom,

Gij bracht dit zwaare werk voor haar zoo braaf

[ten ende.

Zoo klopt’erwederom dees trotse hoogmoet uit,

Denk, yder is wel waart een Gentelman zijn

[huit,

En slaatse aan stukken, op haar dartle Moor-

t. 5410. [ders Lenden.
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Brand der Koopvaardijvloot in het Vlie. 19 Aug. 1666.

De noordelijke Nederlandsche zeegaten na den slag bij Schooneveld onverdedigd zijnde
,
landden de

Engelschen op Terschelling en verbrandden aldaar de koopvaardijvloot van 140 schepen.

Wreede daedt van de Engels-man in ’t Vlie en op Wester-Schellingh
Stemme:

Hollandtsche Batavieren.

Wanneer men heeft geschreven

Net sesthien hondert Jaer

En ses-en sestigh even

ln Oogst-maent twintigh klaer

Heeft men den Engels-man

Verwoedt sien komen an

In ’t Vlie met groot gewelt

Gelijck hier wort vertelt.

Haer trots gemoet hoovaerdigh

Van boosheyt noch niet moe

Zeylt jae noch min mee-waerdigh

Nae t’ Wester-Schellingh toe :

Daer Roeyen sy aen Landt

En steecken in de brandt

Vier hondert Huysen groot

Dat alle Man verdroot.

Haer grootte macht van Schepen

Braveerde voor ons Strandt

Sy meenden ons te slepen

Nae ’t Rijck van Engelandt.

Ons Landt was doen in roer

De Koop-man, Stee-man, Boer

En yder was ontstelt

Van wegen dit gewelt.

Seer droevigh sachmen vluchten

Soo Man als Wijf in Duyn

Al schreyende vol suchten

Hoe jongh of kael van kruyn.

Haer geit en goed was Buyt

Voor den verwaenden guyt;

En ’t geen hy niet begeert

Wordt door het vyer verteert.

Een deel van hare Schepen

Seyld’ voort tot op de Ree

Daer sy wel haestigh grepen

Van ons, koop-vaerders mee:

Haer Branders spoogen vyer.

Dat maeckte groot getier

En alle Man verbaest

Elck vluchte met der haest.

Maer zij om quaet te stoken

Al in waerd zeylden aen

Den brandt en ’t vreeslijck smoken

Kond’ nauw een Schip ontgaen :

Tot Schieringhs hals omtrent

Haer boosheyt wierdt bekent

Dies hondert door haer handt

En dertigh sijn verbrandt.

Wil Godt het sal verkeeren

Want soo een boose daet

Sal hy haer noch verleeren

En straffen sulcken quaet.

Als wy het vuyl bedroch

Verlaten en sy noch

In boosheyt boven staen

Dan sal sijn handt haer slaen.

Dit is oock soo bevonden

Als pas een Maendt daer an

Tot Londen sijn verslonden

Wel veertigh duysent van

Haer Huysen groot en kleyn

En tachtigh kereken reyn

Door ongehoorden brandt

Tot straf van Engelandt.
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Soo kan Godts gramschap branden

Vermidts een quade daet;

Soo straft hy Stadt en Landen

Als men sijn Wet versmaet

;

Hy siet geen Koningh aen

Noch Vorst noch Onderdaen;

Wie hem tot boosheyt wendt

En blijft niet ongeschendt.

XXIV. 175. Drieduym.

Sinne-beelt, op d’Engelse Brand-stichters,

waarin aangewesen werdt haargrouwelijcke

Tirannye gepleeght in ’t Vlie, en aan d’in-

vvoonders op ’t Eylant ter schelling; als

meede de straffe Godts over ’t verbranden

der Stadt Londen.

De Seevoogt in de Vloot, der Boose Britse

[landen,

Sent Branders in het Vlie om’t alles te

verbranden

:

Men spaart daar schip, noch goet, noch

[mensch, noch eenigh dier;

Al wat op ’t waater lag, verteert men door

[het vier

:

De Branders steecken aan de vol gelaade

[scheepen,

Gelijck een fel gedrocht met meer dan

[helsche greepen,

Het slecht en weerloos Vee, verscheurt en

[niet verschoont

:

Soo heeft hier Engelant sijn wreeden aart

[getoont,

En toen op zee voor haar niet meer en was

[te branden,

Soo vaart dit helsch gedrocht na lant om
[daar te landen,

Want op der Schelling heeft dees draack

[sijn gloet gebraackt,

Aan ’t slecht onosel volck, vol armoe, bloot,

[en naackt

;

Haar hutten slecht gebout, die sy alleen

[gebruycken.

Om haagel, reeghen, sneeuw, en kouwe

[lucht ’t’ontduycken,

Die wierden niet verschoont, het most daar

[al van kant;

En wie niet vluchten kon verbranden door

[de Brant.

Een stock out blindeman wiert van haar

[aangegreepen,

En met een mes het vlees van sijn gebeent

[geneepen,

En in sijn mond gepropt, wie schrickt niet,

[die het hoort

!

Dus is dien ouden stam, verstickt, verbrant,

[vermoort.

Veel kinders in de wiegh, en kinderloose ouwen

Die dit boosaardigh saat de sielen deden

[spouwen,

In ’t al verteerent vier, dus gaan se niet

[van lant

Of ’t’isser al vermoort, vernielt, verteert,

[verbrant.

De vlugge Faam die bracht dees tydingh

[aan de Koningh.

Hy leest de Brief met vreught, geeft dub-

[belde Belooningh,

Aan die het heeft gedaan; en tot haar aller

[schant,

Den Koninck noch gcbiet te branden om de

[Brant

:

Men steeckter vieren aan, teertonnen uyt de

[hoecken,

Vierwercken buyten tal : in huys, langhs

[straat, op stoepen,

En drinckt men niet als seck, tot dat sy

[sijn volbrant,

En spuwen vuur, en vlam op ons en ’t

[Vaderlant

;

Den Koninck als voor aan, die roept met

[volle monden,



1 666 . BRAND DER KOOPVAARDIJVLOOT IN HET VLIE, I 17

Soo moet het Hollant gaan, soo gaat het

[heel te gronden

:

Waar op sijn Adeldom met een vergalt gemoet,

Wenst dat ons Neederlant haast gansch ver-

[branden moet.

Die daar noch vroome sijn, en haaren handel

[derven,

En meenigh Weeuw, en Wees, door al ’t

[ontydigh sterven,

Van Vader, en van Man, of die daar sijn

[gequest,

Die sucht en klaagen vast, en seggen

[Vreede-best.

Deez vreughdevieren sijn noch nauwlijckx

[op getoogen,

Voor Hem die ’t alles siet, door Sijn

[alsiende oogen,

Of sijne felle wraack die sent Hy: en daar by,

ó Londen ! heeden ist fictorydach voor my.

Sijn wraack die slaat de stadt, met vier en

[vlam, en winden :

Soo ras, soo wreet, soo strengh, dat sy geen

[middel vinden,

Om deese felle brant in ’t minst te wederstaan:

Ja ieder dacht dat toen de weerelt sou vergaan,

Men hoorden niet dan wee, en ach, en bitter

[klaaghen

:

Hier zach men Kinderen, haar oude Ouders

[draaghen

:

Daar Ouders Kinderen
;
gins bracht men

[geit en goet,

In huys, dat kort daar na stont in een

[heete gloet,

Dan weder in een aar. Hier sachmen

[naackte sielen

Die inde naare nacht gelijck als schimme

[krielen,

Gesprongen uyt de Brant, daar sachmen

[Karren laan

Met half verbrande waar, om d’ heele brant

[t’ ontgaan.

Gins sach men huys en hofif door kracht

[van polverspringen,

Om soo die swaren Brant door open lucht

[te dwingen.

Hier bracht men waater aan, daar trock

[men huysen neer

Gins bleeven menschen doot door ’t breecken

[van een leer.

De lucht als in de brant gaf soo veel vuyle

|

luchten,

Dat ider door de stanck niet wist waar heen te

|

vluchten.

De lucht was niet dan vuur, de aarde niet dan

gloet,

Het water was te ver, de wint blies als verwoet,

Vijf nachten achter een, tot dat in ’t oude

[Londen,

Geen Prochi kercken noch geen huysen meer

[en stonden.

Dit al is noch te kleen den Koninck te doen sien,

Dat hier geen schepsel kan des Scheppers

[wraack ontvlien;

Want hij vaart moedigh voort, te pressen

[sijn gemeente,

En lacht maar met die daar betreuren de

[gebeente

Van’t doot geschoote volck
;

siet hier, de

[Vrouwen gaan

Vol droefheyt, en vol druck, de Mannen

[achter aan.

De Boeren van de Ploegh, die niet dan aarde

[bouwen :

De Mannen van het bet, daar sy by haare

|

Vrouwen,

In stilheyt en in vree, haar hadden neergeleit,

En and’re van de straat, die werden noch

[ontzeit

Haar Vrouw en Kinderen voor ’t laast veel

[goeds te wenschen,
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Maar moeten voort na see
; ó grouwel by

|

de menschen

!

ö Koninck vaar niet voort, maar staat in

[hooghmoet stil,

Hoort wat de waapengodt aan u nu seggen wil.

Gy Koninck die op my al uwe hoopen bouwde,

En op uw waapens meer, als op u Godt

vertrouwde,

U spreeck ick moedigh aan, en oock u gansche

[Raat

;

O groote Vorst, gedenck, hoe gy tot deese Staat

Gekoomen sijt, niet door veel Scheepen noch

[Soldaaten,

Maar door Godts gunst alleen, en hulp der

[Vrye Staaten.

Ellendigh is het volck, en overboos gesint,

Daar waapens van gewelt, de Vreedepalm

[verwint.

Ick ben vol moets genoch
; gy hebt veel

[trouwe knechten,

Maar denckt wie dat het sijn die wy daar me

[bevechten.

’t Sijn Zulcke die met ons sijn eeuwigh in

[’t verbont,

Als lecden van een Hooft, een hert, een ziel,

[een mont.

Een brood is haar, en ons, een dranck is

[ons en haare,

Een Godt, en een Geloof wy alle by verklaare,

Een daaghlijckx bidden, Heer ! vergeeft ons

[alle noen

Ons schulden, soo als wy die teeghen ons

[misdoen.

Gedenckt oock, dat haar macht niet min en

[is te achten

Als onse macht, ó neen ! wy sijn gelijck in

[krachten.

’t Sijn Helden op de zee, dies segh ick

j
ront en klaar,

De sonden maacken ons de straffen eeven

[swaar.

Gedenckt, ó Kooninck, wie het Pestvier

[heeft gesonden,

Waar door in ’t gansche Rijck sijn duusende

[verslonden,

En hoort, en siet, en smaackt, ja ruyckt en

[voelt gy niet,

Door wie u grootste stadt, dit onheyl is

[geschiet ?

Die groote brant kan die u grootsheyt niet

[verteeren ?

Die omgekeerde stadt, kan die u niet

[omkeeren ?

Soo slaat uw ooghen eens op dese arme lien

!

Of sijn die u te sleght dat gy se aan sout sien ?

Neen, sietse vrylijck aan; het sijn uw onder-

[daanen,

Die brenghen klacht op klacht; sy hebben

|

niet dan traanen

Voor sijne Majesteyt: haar Mannen sijn van

[kant,

In uwe oorlochs vloot, verdroncken of

[verbrant

:

Hier staan de Vaderloos’ en Manneloose
[Vrouwen.

Daar, die uyt Londens brant niet hebben

[meer behouwen

Als haare naackten huydt, gins staan

[gequeste lien.

Wie kan dit treurtoneel nu sonder traanen sien !

Raackt dit, ó Koninck, noch niet eens aan u

[geweeten ?

Of hebt gy als de nijt ’t melydent hart

[gegeeten ?

Of seght u Parlement dat gy, gelijck een godt,

De zee beheerschen moet ? en al de weerelt tot

Een schrick, en wonder sijn? soo denckt vry,

[wijse Heeren,

Het Rat van avontuur kan ’t onderst boove

[keeren.
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Al die met Icarus wil vliegen na de Son,

Die senght sijn vleugelen, en valt met Phaëton

:

Ja siet gy niet alreets, gy Heeren met u allen,

Hoe dat van Kareis hooft, de Kroon begint te

[vallen?

Wel stut hem dan in tijts, en kiest de heil’ge

[Vree:

Die liefelijcke Son brenght alle seegen mee.

Sy toont d'Olijftack aan u Vorst, ey wilt niet

|

laaten,

Maar maack een Vree verbondt! verseecker

[soo uw staaten,

Ey luister naa verdragh! Het vrye Nederlandt,

Daar recht en reedlijckheit haar standaart

[heeft geplant,

Heeft noyt dan Vree gesocht. Laat u tot

[Vreede brengen,

Op dat het eind’gen mag het Christen bloedt

v. st. 2353. [te plengen.

P. D. I. CROIX.

Loterij voor de slachtoffers van West
Terschelling.

’t Is prysselyk, een Prys te pryzen,

Maar die zyn lot, of loten, steld,

Op hoop van winst, van goed of geld

Behoord niet by ’t getal der Wyzen.

’k Wil graag dees kleine gift, tot troost der

[Armen langen,

Maar krygt myn lot een prys, ik zal ’t in

ui. 933. [dank ontfangen.

D. SCHELTE.

1666 (Sept.).

Toeti de Ruyter wegens ziekte de vloot moest verlaten werd de raadpensionaris fan de Wit door

H. H. M. als afgevaardigde met de hoofdleiding belast. Het commando was in handen van L. Adm.

van Nes. De Engelschen ontweken den strijd en de naderende winter dwong in October tot terugkeer

zonder dat slag geleverd was.

Zeetocht van den Eed.Heer Johan de Wit, Heer van Heekendorp, Snelderwaardt, &c..

Groot Zegelbewaarder, Stadthouder van de Leenen der Landen van Hollandt en

West-Vrieslandt, Raadt en Pensionaris, &c.

Toen d’overwijze Wit, de mondt en arm der

|

Staaten,

(Afgrijselijk gehaat van die de Vryheidt

[haaten,

Maar heiliglijkbemint van die de Vryheidt mint)

Zich op de zee bevondt, daar hy het

[hoog bevvint

Van ’t waterleger hadt, verblijde ’t recht der

[steeden

:

Want al wat Cicero en Brutus saamen deeden

Weet hy alleen te doen tot steun van landt

[en stadt.

De Roomsche Reedenaar, veel meer dan goudt

[geschat.

Heeft niet dan met zijn tong voor ’t Kapitool

[gestreeden

;

Maar d’onvermoeide Wit, niet min in

[schranderheeden,

Strijdt met zijn tong in ’t Hof, en met zijn

[arm op zee

:

Hy voert in d’eene handt, om vrijheidt en

[om vree,

Het Wetboek van de Staat, in d’andre handt

[den deege
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Van d’algemeene Leeuw: want hy heeft,

[om de zeege,

De Staatcytabbert, die uit scherp vernuft

[ontstaat,

En ’t harnas van de Krijg, als Raadtsheer en

[Soldaat,

Gelijk om ’t lijf gegordt, daar anderen voor

[beeven.

Zoo strekt dien Herkules, die na zijn doodt

[zal leeven,

D’Atlassen van het Hof, vermoeit door last

[en zorg,

Een onverwrikbre zuil, een starke legerborg,

En strijdtbaar zeekasteel, voor woest geweldt

[en laagen.

De last van ’t Landt is best door raadt en

[moedt te schraagen.

Waar dubble krachten zijn behoudt de Staat

[haar stant.

Terwijl De Wit de Zee deurploegd’ naar

[Kareis strandt,

Verscheen de Vryheidt, door zijn hulp in

[top gereezen,

In ’t midden van ’t gestarnt; maar vol van

[hoop en vreezen.

Nu wenstze hem in ’t Hof, dan weeder op

[de vloedt.

Ten lesten riepz’hem toe met een ontstelt

[gemoedt

:

Waar heen de Wit? waar heen? vreest gy
[geen Teems tierannen ?

’t Moordtdaadig oorelog verschoont geen

|

fiere mannen.

De Doodt is moedig alsz’een loflijk man

[verwint.

Wat zit’er in uw hart dat gy ’t gevaar

[bemint ?

Wie dienst door raadt zal doen moet zich

[voor ramp behoeden.

Gy zijt hier om te raan
; maar niet om meê

[te woeden.

Wel raaden vecht niet min dan eedle

[dapperheên.

O steunstijl van het Hof! o borstweer van ’t

[gemeen

!

Gy waagt de Vrye Staat zoo gy uw lijf

[gaat waagen.

Een dubbel ongeval is voor geen Staat te

[draagen.

Het Landt verloor te veel verloor ’t haar

[oorlogsvloot

;

Maar ’t zou niet min, ik zweer ’t, verliezen

[door uw doodt

:

Want gy weet Vlooten door uw wijze raadt

[te bouwen.

Hier zweegze! want haar tong wierdt van de

[smart gehouwen.

Nu sprak de wakkre Wit, en boogeerbiedelijk,

O Vryheidt ! schuw voor dwang, o oudtst van

[’t aardtsche rijk

!

Ik vrees noch dondrent schut noch ’t woeden

[van de branders.

O paard aan de kroon der Staatsche Needer-

[landers

!

Ik quam niet voor my zelf, maar voor ’t gemeen

[in ’t licht.

Wie ’t algemeen bezorgt betoont niet meer

[dan plicht.

De Vryheidt kost ons bloedt, ellenden en

[gevaaren.

Door winnen krijgt men roem : maar welstant

[door bewaaren.

Ik kom hier om de Staat in alles dienst te doen.

Wie ’t Landt wil dienen moet wijs raaden en

[fel woên.

Natuur heeft yder mensch vernuft en kracht

[gegeven

:

Wie deeze schatten niet voor ’t Vaaderlandt

[en ’t leeven,

In tijdt van noodt, gebruikt, betoont zich

[leevent doodt.

Mijn order wil dat ik zal blijven in de Vloot.
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Een die geen order volgt behoort men streng

[te straffen.

Wy moeten naar de Teems eer Stuarts doggen

[blaffen

;

En sterf ik door ’t geschut van d’oude Zee-

[tieran,

Dan zal ik, dit staat vast, de bitse galmondt van

De Laster, die stadig brult, met mijne bloedt

[toestoppen

:

Want dat verwoedt gedrocht, met meer dan

[duizent koppen,

Wordt best met Raadtsheers bloedt, gelijk gy
[weet, gepeit:

Nu haakt haar holle balg, o wreede gulzigheidt

!

Op nieuw naar ’t bloedt van die de zy der

[Vryheidt kiezen.

Ik zal, tot heil van ’t Landt, al zou ik ’t hooft

[verliezen,

Gelijk uw Cicero, volharden in mijn plicht.

Hy wou meer spreeken
;
maar het anker wierdt

[gelicht,

En ’t schip begaf zich naar de steile Britsche

[stranden.

De krijgsmoedt deedt zijn hart op ’t koude water

[branden.

Hy zogt de vreed’olijf door oorlogs lauwer-

[blaün.

Nu worden zy, o ramp! van een verwoed’

[Orkaan,

Op ’t zwallepende nat, afgrijselijk bestreeden.

Geen Zanggodin heeft macht, hoe stark van

[wijze reeden,

Om my te leeren hoe ik ’t onweer zingen zal

:

Want al de golleven van ’t zoute waterdal,

Zandtplaatsen, neevelen, stormwinden,

[dwarrclvlaagen,

Slagreegens, blixemen, weerlichten, donder-

[slaagen,

En al wat gruwzaam is vertoonde zig by een

:

Het Zuide, Noorde, Oost, en Weste, dat veur

[heen

Elkander vyandtlijk, op ’t vinnigst, aan quam

[rannen,

Was nu, tot schrik van hem gewapent, saam

[gespannen.

Om starke vyanden te zijn van onze Vloodt.

Terwijl De Wit op zee moest worstlen met

[de doodt,

Ontmoeten hem van veer de Godtvergeete

[Britte’

;

Dit scherpte zijn vernuft en brocht het hart

[vol hitte

:

Hy greep het zwaardt, om wijs en moedig

[weer te biên

:

Maar Stuarts Zeevoogt week om ’t krijgs-

gevaar t’ontvliên.

Nu quam het Hooghgezag der Vrygevochte

[Landen

:

Haar boezem pronkte met haar schildtleeuw

[scherp van tanden,

En klaauwen krom van punt : zy hadt in haare

[handt

De zeve pijlen, die van d’Eendracht met een

[bandt

Aan een gebonden zijn
;
en ’t hooft droeg

[lauwerblaadren

:

O Wit ! mijn Raadt en Heldt, sprak zy hem

[aan in ’t naadren,

Gy toont uw raadt en kracht in oorlog en in

[vree

:

Maar gy blijft hier te lang, in ’t spijt van

[’t weer, op zee.

De woeste Winter wil geen Vloot op ’t

[water lijden.

Wie dat by ontijdt vaart heeft met het

[weer te strijden.

Gy hebt uw plicht voldaan in raadt en

[moedigheên

;

De hemel heeft de Brit voor u met vuur

[bestreên

:

Want Londen is door haar in gloeient puin

[begraaven.

16
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Windt air uw ankers op, en zeil naar onze

[haaven.

Hier zweeg zy, en men wendt de Vloot

[naar ’t noorderspoor.

Zoo quam De Wit in ’t Hof, daar hy de

[Staaten voor

Zijn Meesters groeten en zijn last heeft

[opgedraagen.

Zoo lang als Roomen haar Krijgshelden

[heeft ontslaagen

Van hun geleende macht, behiel ’t haar

[vryigheidt

:

Maar toen haar Raadt dit recht van Cezar

[wierdt ontzeidt,

Verviel ’t in slaaverny, dit leert elk wakker

[weezen.

Wie wakker zorgen wil heeft voor 'een

[ramp te vreezen.

Zoo moet men eeuwig zijn in ’t Staatsche

[Neederlandt.

Wie voor zijn burgers zorgt behoudt een

Kn. 9376. [vrye stant.

Jan Vos.

Een Nieuw Liedt, van een Straet-Vaerder

van Amsterdam, die tegen twee Turcken
geslagen heeft, waer van hy de Victorye

behouden heeft. stemme:

A Is ’t begindt.

Als men schrijft sesthien hondert,

(Mocht men wel zijn verwondert)

En ses-en ’tsestigh Jaer

;

Sijn wy, hoort na mijn verklaren.

Van Amsterdam gevaren,

Met een soo yverigen aerdt:

Na Tuerkeldam wy zeylden,

Ons Lootsman die daer peylden,

De Gront naer sijn gerief;

Wy zeylden in korter-wijlen,

Binnen Texel met verblijden,

November twintigh vijf.

Uyt Texel wy laveerden,

Niemandt ons daer moveerden,

Na Julius seer bequaem,

Daer Bocke ingenomen,

Zeylden wy sonder schromen,

Weer spoedigh daer van daen.

De Spaensche Zee wy sagen,

Een Zee-roover by dagen,

Het Schip genaemt Myljoot,

Wel gemonteert met Mannen,

En met Stuckjens fraey bequamen,

Goet waer het van beloop.

Door het nauw sagh men hem Zeylen,

En dat al sonder peylen,

Voor de windt en voor stroom,

Nepthunus sagh men varen,

Alleenlijck door dees baren,

Het is voorwaer geen droom.

Januarius den sesten,

Was ’er niet voor ons ten besten,

Sagen wy Zeylen drie,

De twee die quamen spoedigh,

Al op ons jagen moedigh,

Wy wierpent op de Ree.

Aen boordt sagh mense komen,

Kloeckmoedigh sonder schromen,

Vijf Tochten naer malkaer,

Den een al voor den and’re,

Wy schoten op malkand’re

Denckt hoe ’t gelegen waer.

Den Schipper goedertierigh,

Hy sprack, Matroosen yverigh,

Elck weert hem als een Heldt

;

Men siet de Vlagge waeyen,

Bloedigh van de Stengh draeyen,

Elck voor sijn leven stelt.
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Den Schipper goedertierigh,

Hy sprack, Matroosen yverigh,

Thien Gulden aen Bier Geit,

Dat sal u zijn gegeven,

Niemandt siet na sijn leven,

Elck weert hem als een Heldt.

Veerthien Turcken als Helden,

Haer in ons Marsse stelden,

Die daer al bleven staen,

Die al ons Zeylen bederven,

En al ons Wandt af-kerven,

Al wat sy konden begaen.

Uyt ons Back onverdroten,

Wiert eenen schoot geschoten,

Hondert en tach-en-tigh Man

;

En doen hoorde mense schreeuwen,

Gelijck de groote Meeuwen,

Tot spijt van Turck Jan.

Ons Schipper (ten is geen Fabel)

Die nam een Turcksche Zabel,

En hy wierpse overboort

;

En hy sey Mannen gepresen,

U hulper sal ick wesen,

Bystaen tot in der doodt.

Den Hertogh van Florense,

Schonck onse Schipper na wensche,

Een Kettingh root van Gout,

Die moest hy alle dagen,

Ter eeren die slagh dragen,

Sijn Naem is Jan Tuernout.

Oorlof Straet-vaerders verheven,

Strijdt vromelijck voor u leven,

Op u Stuckjens wel let,

Als den Turck komt voor handen,

Laet lustigh u Schut branden,

Soo raeckje niet in ’t net.

Xi. 133.

Tocht naar Slieerness. Juni 1667

.

De vloot onder de Ruyter en Corn. de Witt verliet Texel den 6. Juni en kwam den 17. voor den

Theems-mond. Met een achterna gezonden eskader was zij bijna 100 schepen sterk met 3330 kanonnen

en 17416 koppen. Het smaldeel van Van Ghent kwam den 20. voor de Medway en nam Slieerness.

Den 22. had het stukzeilen van den ketting en de verovering van den Royal Charles
,
den volgenden

dag het verbranden der hooger liggende schepen plaats. Twee schepen werden naar Holland medegevoerd.

Op d’ Amsterdamsche Oorloghs-Vloot.

W at mach het volck roepen en rasen

Ons Tromp en is niet in de Vloot

Daer zijn noch meer kloecke Basen

Het welck haer eertijds niet verdroot

Te wesen kloeck ende Valjant,

Om te vechten voor ons Vaderlant.

t Is waer ons I romp die is kloeckmoedigh

f e strijden voor ’t gemeene best

Stemme:

Voerman Job.

Sijn Vader heeft dat overvloedigh

Getoont, so doet oock de rest,

So is den Jongen oock een Man

Die den doot oock wel sterven kan.

Sou ’t welvaert der Vereende Landen

Hangen aen eenen Admirael

Het waer voor ons een groote schande

En ons Regimenten principael
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Ja voor Matroos ende Soldaet

Die nu al met de Vloot uytgaet.

Den God van Hemel hoog en vvaerde

Die heeft het alles in sijn werck,

Schepper van Hemel ende Aerde

Die maeckt den mensch kloeck en sterck

Te streven tegen onsen vyant

En hem te doen kloeck vvederstant.

Dacr zijn noch wel meer batavieren

Die noch willen aen den dans,

De Vloot wijslick te regeeren

En wagen lustigh noch een kans

En vechten noch eens met bescheyt

Voor onsen Staet en Vryigheyt.

Van Gent en Sweers vroom van zeden

Zijn nu volveerdigh in ’t gemeyn

En vander Burgh wilt oock bestreden

Haer Wapenen al in dit pleyn;

En Commandeur al vander Saen

Is oock volveerdigh om te staen

Met noch veel vroome Capiteynen

Die al varen van Amsterdam,

Die schromen voor geen groot nog kleynen

Als is den Dogh verwoed en gram.

En Luytenanten metter spoet

En sparen niet haer lijf en bloet.

Geen gewelt helpt als Gods Toorn

Is over Koninghrijck of Landt,

Geen Tromp nog Gent nog hoog geboren

Noch al die vechten voor ons Landt,

Alleen ons Godt die eeuwigh leeft

Is die ons de Victori geeft.

O Heer en wilt ons niet kastijden

Met sondcn zijn wij seer belaen

;

Maer wilt die al stellen ten zijden

En wilt ons in gena ontfaen

;

Maer geeft ons Vrede tot een Lot

Dat bidden wy ó goeden Godt.

Dan sullen wy vrolyck singen

En wesen van harten verheught

Dan sal ons hart van vreughde springen

En trachten dat is na de deught

En ’t bloet-vergieten hout dan op,

Het welck zy op ons vyants kop.

Oorlof moeten wy noch eens zweeven

Alle op de Zee breedt en wijdt,

Mogen wy noch geen Vree beleven

Moeten wy komen in den strijdt,

Blijft by ons Heer met u gena

Die varen met Hollandia.

xix. 3.

Aan-Spraak van de liollandsche Leeuw, aan

den Koning van Engeland.
Stem:

Courante la Bare.

Ofte: Eylaas mijn zugteu is om niet.

Godt bragt uyt Tessel mijne Vloot,

Gelukkig in de holle zilte Baaren,

Om na der Britten-Land te vaaren,

Mijn Admiralen schoten elk een schoot:

Men metter haast de Blauwe vlag,

Van al mijn Opper-hoofden wayen zag:

Het Anker wierd geligt, de Schepen zeylden

Langs mijne Kust,

Den Stierman peylden,

De Zee-grond met lust.

Het Anker zomtijds in de grond,

Dan weer geligt zo dat na weynig dagen,

Wierd mijne Vloot bezogt met vlagen,

Met Storm en Pekel-nat onstuymig stond

:

De Golven rezen op en neer,

Dan Hoog dan laag Godt gafgoe Wind en Weer,

Mijn Vloot die zeylden na de Britze-stranden

In korten tijd,

Men zag haar Landen,

Yder was verblijd.
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De Opper-hoofden van mijn Vloot,

Vol wijs beleyd, verstand en schrander oordeel,

Die niet en zogten dan mijn voordeel,

Een groote zaak, een wigtig werk besloot

:

Om op te zeylen de Rivier

Van Londen, met Fregatten vijf-maal vier

Om te vernemen of men ’s Vijands Schepen,

Vernielen kon,

Of mee te sleepen,

d’Aanslag die begon.

d’Heer Admiraal van Gent als Hoofd,

Wierd ’t Werk vertrouwt, om spoedig uyt de

[voeren,

Door zijn beleyd met ’t oog te loeren,

Den Heer de Liefde hem zijn trouw belooft:

Dees Zee-held word hier toe verzoet.

En hy niet anders aan zijn Ziel vermogt,

Dan voor het Vaderland ter dood te strijden,

Met kloeke moet,

Dan staag te lijden,

Stuarts hoogen moed.

Mijn Schepen ligten ’t Anker op,

En zeylden op de Teems van ’t oude Londe,

Al waar nog Baak nog Ton en stonde,

Met goede Wind en Bram-zeyls in den top,

Wy zeylden digt by Gravezand,

Maar niet een Schip nog Boot der Britten band,

Mijn Vloot die kwam ten Anker voor Holhaven,

Den Borger, Boer,

Die zag men draven.

Alles was in roer.

Matroos, Soldaat, die voer aan Land,

En haalden in der haast veel vette Schapen,

Men zag het Vee van moeheyd gapen,

Dat met de Zabel wierd geveld in ’t Zand,

De kogels vlogen door het Vee,

t Was lossen, laden, dog het hiel geen stee,

Maar liep verhaast (als 't Wild) met groote

[troepen,

Mattroos verstoord,

Kwam met Chaloupen,

Met veel Vee aan Boort,

Veel Huyzen zag men hier in brand,

’t Was tegen dank en ordre van de Hoofden,

Die niet en dagten nog geloofden,

Dat ymand zulks zoud’ nemen by der hand

Maar in der haast wierd ’t Volk gelast,

Uyt al de Opper-hoofden Naam en last

Haar in der haast ter Scheep van Land

’t Gebod voldaan, [te spoeyen,

Mattroos kwam roeyen,

Aan Boordt, wel gelaan.

Mijn Vloot zeylde na Jernesse. een Fort

Bij Quinenburg; voorzien met Schut-Soldaten,

Die ’t niet bewaren, maar verlaten,

De Konings-vlag men strijken zag int kort

Van een Mattroos, de Prinsse-vlag

Van ’t Fort ten spijt der Brit men wayen zag.

Den kloeken Brakel had haar al verdreven

Door Vlam en Vuur,

En ’t Schut daar neven,

Stond den Brit heel duur.

Den moed’gen Dolman als een Held,

Zag niet zo haast de roode Vlagge wayen,

Of met Soldaat zo scherp als Hayen,

Hy Lande ging, en zet hem schrap in ’t Veld :

Den Brit verliet zijn Fort en Land

En liep ter Scheep, wanneer hy zag op Strand,

De Land-melitien op haar aan marcheeren,

In goed postuur,

Wie kon haar keeren ?

’t Fort dat stond te huur.

Men stookte Vuuren in der Nagt,

Zeer vreeslijk om van verre aan te schouwen,

Men zag Soldaat veel Brandhout houwen

Heel nat en koud
;
men hielder goede wagt

:
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Een goede Maaltijd in het Gras,

Met Schapen-boute en een heerlijk Glas,

Het Fort dat wierd het Volk ten prijs gegeven,

’t Wierd al gerooft,

Wat was ’t een leven

!

’t Volk was af geslooft.

Het gantsche Fort dat wierd verbrand,

Tot as, met veele schoone Stenge, Masten,

De Opper-hoofden die gelasten,

Dat alles wierd gesteeken in den brand

:

Het branden als het Sodoma,

Of gelijk het oude Gomorra,

Mattroos, Soldaat, kwam snellijk aengelopen,

Met goede Buyt,

Uyt ’t Dorp met hoopen,

Den Brit was ’er uyt.

Het volk dat voer na Boort van ’t Land

Na dat het al ten grond toe was verdorven

De Opper-hoofden vol van zorgen,

Van dat den Brit haar doen mogt wederstand

Om op te zeylen na het vaste Land,

Van Chiattam, om des Konings groote kielen,

(O kloek bestaan
!)

Gansch te vernielen,

Ziet het werk gaat aan.

Mijn Vloot zeyld met goed Wind en Weer,

Den Brit vol angst gelijk als blode kind’ren,

Zogt mijne inkomst te verhinderen

:

Door ’t zinken van haar Schepen, maar de Heer

Gaf haar verbaastheyd, ziet een Schip,

Zat droog op ’t Land ’t verstrekte voor een klip,

Het was de oorzaak dat mijn Volk kon zeylen,

Dog met gevaar,

Met stadig peylen.

Raakten wy by haar.

Den Heer de Liefde vol beleyd,

Vol moets, die volgde Brakel digt van agter,

Met zijn Chaloup, gelijk een Wagter,

De Zabel in de vuist met goed bescheyd,

Voerd hy de Schepen, Branders aan,

Hy raakt’ in nood, ’t was met hem haast gedaan,

Want door het springen van der Britten kielen,

Liep groot gevaar,

Men zag vernielen,

Menig Schip aldaar.

Den moed’gen Brakel zetten ’t in

Den Vyand, die haar Schut geduurig losten,

Dat niet veel Bloed nog Menschen kosten,

Hy klamt een Schip aan Boord en neemt het in,

De Liefde volgd’ hem metter spoed,

En prest’ de Branders met een kloeken moed.

De Britten roepen aan hem om het leven,

Van Karel-Quint,

Het werd gegeven,

En ’t Schip overwind.

Charles lost op hem het Canon,

En kwetst zijn Volk, den Brit die raakt aan

[’t wijken,

Men in der haast de Vlag zag strijken,

Zijn Boots-volk plant de Prinsse-vlag, en won.

De Schepen zag men overmand,

En al de Konings-vlaggen in den brand

Door onze Branders, schoon dat Monk de

[Koning,

En veel van ’t Hof,

Dees droev’ vertooning

Zagen, tot mijn Lof.

Des Konings-magt en Ruytery,

En kost mijn Volk nog Opperhoofden deeren,

Nog niemand van haar Kusten keeren,

Mattroos, Soldaat, ’t was alles even bly

:

Haar Charles schoot een schoot naar ’t Land

Men zag mijn Vloot allenskens van haar wijken,

Voor ’t laatst adieu, en voer na ’t Vaderland

Het werk gedaan,

Ging mijn Vloot strijken,

Met goed’ Buit gelaan.
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O Koning ziet u hoogen moed

Daar neer gestort. Lof zy de Heer der Heeren,

Die u hier door zijn magt wil leeren,

Dat hy alleen, die groote Wond’ren doet!

Gy roemd dat u de Zee en Strand

Alleen toe komt, en ziet u eygen Land,

Revier, en Schepen, kond gy niet bewaaren.

Staakt u hoogmoed,

Komt tot bedaaren,

Vald U Godt te Voet.

Plukt Myrte-blaan uyt ’s Hollands-thuyn,

Bekranst den Heer van Gent met Lauwerieren

Terwijl de zoete Maas zal eieren

Met Lof Johan de Liefdens Helden-kruyn

;

Dees Water-leeuw met kloeken moed,

(In ’s Heeren Naam) veel groote daden doet,

Godt zegend Ziel en Lighaam van de Helden

Die voor ons Land,

Haar leven stelden,

Godt zy haar bystand.

Komt Nederlanders looft den Heer,

Wild hem tot lof veel schoone Psalmen zingen,

In zijnen Naam van vreugd op springen,

Die uwen Vyand heeft geveld ter neer:

Hy brengt ons Staat in goede stand,

En zegend met de Vreê ons Vaderland,

Op dat den Burger, Zeeman, Boer mag bloeyen,

In Vree met vreugd,

En alles groeyen,

Zijt in GODT verheugd.

XXI. 82.

Gemaakt op ’t Schip de Ridderschap,

Van Noach Franken,

Op de Brittanische vernedering door de Zee-

macht van hare lioogmogentheden, onder

het Hooge Staats-gezagh van den lieldhaf>

tigen Heere Mr. Kornelis de Witt, Ruard &c.

’t Is alleen geen Alexander,

Die den voet te lande zet

Eerst van allen, daar zyn stander

In de Tygris gaat te wedd’,

En zyn onversaagde moed

Alles voor hem zwichten doet

;

Wen zyn stoutheid geeft het teiken

Daar zyn macht niet toe kan reiken.

Holland ziet dien moed herboren,

En de herten zoo gestelt,

Dat het wenscht en schrikt te hooren

Hoe de stoutheid won het veldt

:

Nu de oudste Stad van ’t Land

Zulk een fierheid, zulk een’ stand

Spiegelt in haar Burgermeester

;

Want men schrikt’er, nog men vreest’er:

Daar, op ’t naad’ren van ’s Lands vloten,

’t Burgermeesterlyk gezag,

Op den tocht voor uitgestooten,

Zich zoo pal zet als Hy mag:

Dat de moed der dapp’ren blinkt,

En den blooden ’t hert ontsinkt,

Daar zy onder ’s Konings oogen

Met dien schrik naar Londen vlogen.

Kon hy zich dien last getroosten,

Dat hy ’t alles overwon,

Om de sluyerkroon van ’t Oosten,

Of den schat van Babilon ?

Neen
;
maar ’t heil van ’t Vaderland,

En de vryheid, was het pand

Dat hem alles op dee zetten,

Om de dwing’landy te pletten.

Staat hier nu een slag te wagen,

Daar een akelyke kans
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Haar Laurieren geeft te dragen,

Door veel bloeds misverft van glans?

Neen, want dees heldhaftigheid

Heeft den Landtocht afgeleid,

Om geen menschen te vernielen:

Vrees bevleugelde hun de hielen.

Maar wat dan ? die storremstukken,

Dat verdelgend moordgeweer

Poogt men ’t woest geweld t’ontrukken,

Gaat men in dien tocht te keer:

Dus ziet hier die dwingeland,

In zyn havens op zyn strand,

Afgebrande Scheepsgebouwen,

Doorgekapte kabeltouwen

;

Magazynen opgesprongen;

Masten die m’aan mooten zaagt

:

Dat’s Neptuin de vork ontwrongen,

Daar zyn moed dien moed op draagt

;

Die de zee met zyn gezag

(Zulks hy snorkt) te sluiten plag,

Of gesloten op zyn wetten,

Als ’t hem lust, kon openzetten.

Maar de Noesby, diemen sedert

Royal Charles noemen dee,

Voor de Staten thans vernedert,

Magmen nu d’ontslote zee

(Wyl hem Robbert, Monk, en York,

De drie tanden van die vork

Door hun opgeborste keten

Wech zien slepen) waarlyk heten.

Zie, dus ziet hy zyne wetten,

En vermeinde Zee-gezagh,

Recht geacht als spinnenetten,

En van een gescheurt als rach

:

Daar, op ’t ruissend ryks-getier,

Zyne wapens gaan ten vier,

En versmelten, op ’t gedommel,

Van hun klok-gelui en trommel.

Al het Eiland is in roeren:

Straat-karossen rennen vast;

T’wyl Matrozen ’t werk uitvoeren

En zoo menig rappe gast,

Spelen op dien snaren trant,

Eer gehoort van Davids hand,

Die nu Karei klinkt in d’ooren

Dat hy schrikt om ze aan te hooren.

Komt, aanschout des Heeren daden, (Ps. 46:9.)

Die verwoesting brengt op aard,

En den Oorlog leert versmaden,

Daar ze aan ’s werelts einden vaart;

Die de Spies aan stukken slaat

En den boog verbreekt, en laat

’t Wapentuig van ’t vuur verteren:

Komt, aanschout het werk des Heeren.

Burgermeesterlyke waarde

Sloeg te Roomen lang de maat,

Om de Vrede of Kryg t’aanvaarde’

;

Naar de welstand van den Staat

Kon vereisschen : maar althans

Burgermeesterlyke glans

Zal aldus, in top geheven,

Ons den vrede of vryheid geven.

Men verbeelde zich t’aanschouwen

Hoe de Vorst Antiochus

In een’ cirkel word gehouwen

;

Daar hy van Popilius,

Burgermeesterlyk’ Gezant

Met een rysken in het zand

Wort getrokken om hem henen,

Als een boei om zyne beenen

;

Daar hy niet eer uit mag stappen

Voor hy melde zyn besluit:

Zulke Burgermeesterschappen

Voeren heldendaden uit!

Schryft ge nog, By ons ’t gebied ?

Forsse Koning, denk het niet

!
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Maar geeft vrede uw’ onderzaten,

En uw’ woord den Heeren Staten.

Zoo mag ’t leed der bange Britten

Hen eens stryken van het hart

;

En de Wysheid van de Witten

(Niet meer moedig aangesart.

Om den trots der dwinglandy

Dus te leggen in de ly
;)

Al haar gaven gaan besteden

Tot den bloei der heilb’re Vrede.

XC. I. 192.
J. OüDAEN.

Zeegevier der Vrije Nederlanden op

den Teems.

Wie in Matroos zee wil vissen,

Volgh der Staeten schrandren vont,

Zette ’t vischnet op den gront,

Leere staetgeheimenissen,

Noit voorheene klaer verstaen.

Nu kan elk dit raetsel raên.

Amsterdam en Britsch Karthage

Worstlen onderling om strijt

:

Want de Brit elx vaert benijt,

Alle kusten tot een plaege.

d’ Opgeworpe zeegodt Jork

Eigent zich Neptunus vork.

Hy verbiet de zee te roeren,

En gebiet dat elk de vlagh

Strijke voor zijn zeegezagh.

Hy heeft recht de vlagh te voeren,

En te rooven wat hem lust,

Van den Teems tot Indus kust.

Onder schijn van trek tot vrede

Speelt de schalk, tot ’s nabuers scha,

Zijne Paisrol in Breda:

Maer men kent Leicesters zede,

Die meineedigh en veraert,

Elk naer ’t hart steekt met zijn staert.

Hierom vont ’s lants raet geraeden

Op te waeken, en uitheemsch

Met een zeemaght op den Teems

Alle gronden door te waeden,

t’ Onderzoeken door een’ helt

Hoe die rijxpols was gestelt.

Nieu Karthago, bang voor tasten

Woelt hier tegens aen met kracht,

Stopt de stroomen, sterkt de wacht,

Spant de ketens, ketent masten,

Zinkt de Schepen, damt de kil,

Ziet niet aen wat helpen wil.

Batavieren uitgelaeten

Bruizen dat het yzer knarst,

En de keten breekt en barst

Van dit Turkse Damiaten

Op den Teemstroom, naer den stijl

Van het Sparen aen den Nijl.

Stuardts ruiteryen woelen.

Jork en Monk, gevlught op strant,

Zien hun vloot en slot in brant

Van een zeekoorts, niet te koelen,

Voelen hoe, als Maro leert,

Zachte vlam het mergh verteert.

Londen voelt zijn krachten smelten,

Staet noch eens in vier en gloet.

Die de koorts in d’ adren voedt.

Nieu Karthago rijdt op stelten.

Withal, Hof en Parlement

Vloeken Ruiter, Wit, en Gent.

Stil te swijgen kan niet baeten

:

Want de vierpijl, die hen prangt,

Dootlijk in de zijde hangt.

Stoffers, terght nu Zeven Staeten.

Schent verbonden, eer en trou.

Groeit in Schellings brant en rou.

Al de scheepsbou blijft nu steeken,

En wat trots ten hemel steegh.

Alle havens leggen leêgh.

Hun gekorve masten spreeken,

En de brantschat, fix betaelt,

O
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Op dien Ruitertoght gehaelt.

Tot een eeuwigh zeegeteken

Zal het zeeslot, groot van faem,

Dat, gevreest om Kareis naem,

Alle havens aen wou steeken

Met een zeepest en bederf,

Pronken voor ’t Oostindisch werf.

Zeeraet, spaer geen gout, noch parel,

Noch doorluchtigh diamant

Als een scheepskroon, om parmant

Dien veroveraer van Karei

Rijk te kroonen, dat de nijt

Brakel t’hart toebraeke uit spijt.

Eer den zeehelt met een wapen.

Hang zijn slaghzwaert in ’t gestarnt,

Dat den Brit in d’oogen barnt,

Die de zee wil overgaepen,

En verslinden al wat zeilt.

Hollant heeft zijn’ gront gepeilt.

lui. 1 . 89 . J. v. Vondel.

De Teems in Brant.

De Britze wolven, uitgelaten

In breidelooze razerny,

Verbranden Neêrlands koopvaardy.

En blakren Holland in zijn gaten,

En zetten, tegen krijgsverbant,

’t Onnoosle Schelling in een brant,

Die, Engeland om ’t hart getroffen,

De Koningstat begraeft in puin,

En blixemt haer verheven kruin

Tot datze in d’asch komt nederploffen

:

Noch hoortze na geen Vrêgesprek,

Maar trapt haer buuren op den nek.

Helt Michaël, van edlen toren

Ontstoken, blaekt van ongedult

Om tierannie, zonder schuit,

Den armen dorpeling beschoren,

En wenscht, door heldenmoet met lof,

Haer trotsheit neêr te treên in ’t stof.

Zoo rukt hy, met een bosch van kielen

Den Teemsstroom op, in ’t ingewant

En aengezicht van ’s vyands land,

Maer niet ten plaeg van arme zielen

:

Dat voegt geen oorlogsleeu vol moet

;

Maer winterwolven heet na bloet.

Hy sluit den stroommond zelfs van buiten,

En hout den Watergod in toom.

Daer Gent, die zeemars, sonder schroom,

En van geen driest gewelt te stuiten,

Het ondier, met ons bloet gemest,

Verworgt en foltert in zijn nest.

Zoo volgt de Boschleeu, opgestoven,

Na lang gedult door wildernis

En wegen daer geen uitvlucht is,

Den Tiger in zijn hol van boven

;

Geen woestynyspelonk hoe naer

Beschermt zijn vyand in gevaer.

d’Aeloudheit juichte op alle straten,

Europe had niet keels genoeg,

Toen Haerlem met getanden boeg

De keten brak van Damiaten,

En rukte, d’Aziaan ten spot,

Gevange Kerstens uit het slot.

Nu zeiltmen over ysre vloeren

En schepen, uit verbaesden moet

Gedompelt in den steilen vloet,

Om hier den Waterleeuw te snoeren,

Die bruist door duizend kogels voort,

En klampt de Britze magt aen boort.

Nu smookten al haer oorlogschepen

En Strantkasteelen kloeck vermant,

En Magazijnen in een brant

Die Londen eeuwig na zal slepen.
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De Teems kroop opwaerts na zijn bron,

Beducht of weder Faëton,

Ten zonnewagen opgestegen,

In zulk een onverwachten stont

Hem blakerde op zijn eigen gront.

De Teemsnimf, schreiende en verlegen,

Versmachte op haer gewoone ree

En dompelt haer paruik in zee.

Zoo beefden eertijts dTtaljanen

Toen Hannibal, zijn legermagt

Voor Romen, over d’Alpen bragt.

Met uitgevouwen standertvanen.

Dat heet de zeeslang, trots en dol,

Verwurgen in zijn eigen hol,

Die buiten recht gespat en banden,

Als of de Leeuw van Holland sliep,

Nog flus door al de werelt riep

:

Wy hebben V Zeegewelt in handen. *)

Maer Gy, die in den lichten brand

Uw leven waegt voor ’t Vaderlant,

De Zeeleeu op den Teems.

Ik, de Koning van de Britten,

Ben door openbaere blijk

Gode zelf alleen gelijk,

Dat’s gerust en stil te zitten,

Aen te zien, in top gevoert,

Hoe ’t zich al rondom my roert

:

Want van Kalis tot aen Doever

Hangt ons waterketen vast,

Dat’er niet een enkle mast

Doorsluipt tusschen eiken oever,

En ons dondrende metael

Brant al ’s aerdtrijx kusten kael.

Thetis offert ons haer’ vollen

Schoot, van schatten overlaên,

En de vader Oceaen

Moet zijn wateren vertollen,

Zwichten voor ons zeegewelt,

Dat den zeegoón wetten stelt.

Zoo sprak Karei, trots gezeten

Op den troon, daer onlangs prat

Zijn onthalsde vader zat:

Doch die treurrol scheen gesleeten,

Schoon de stam van Stuard leert

Hoe het weereltsdom verkeert.

d’Allerhooghste, die met wenken

In een oogenblik het al

Wat zich op blaest brengt ten val,

En verwaentheit in kan schenken

Wat zy anderen bereit,

Hoorde dees vermetenheit.

Hierop bruist de vloot der Staeten

Naer den Teems, daer Brittenlant

Trots zijne ysre keten spant:

Maer wat kan een keten baeten,

Als de Leeu van Hollant brult,

En de zee met dootschrik vult?

Hy rukt stael, als ragh aen flarden,

Sloopt kasteden langs het strant,

Steekt met zijn gezicht den brant

In de schepen. Wie kan ’t harden!

Voor het vier van ’t leeuwenoogh

Vlieght het magezijn om hoogh.

Karei, die de trotse schepen

Zaeght verbranden in uw nest,

En ’s vyands magten durft besnoejen

Als gy hem in den boezem boort,

En op zijn eigen strant versmoort.

Om vrede uit oorlog te doen groejen,

Hoe maektge met uw halsgevaer

Den heden staet uw schuldenaer

!

vil. 6.
J. Antonides van der goes.

*) Penes nos imperium Maris.



132 1667. TOCHT NAAR SHEERNESS.

En uw zeeslot, ’s nabuurs pest,

Met een’ klaeu naer Tessel sleepen.

Zeghme, ó scherpe waterroe,

Hoe was toen uw hart te moe?

Toen de Zeeleeu uwen Standert

Streek, en zonder schrik en schroom

U braveerde op uwen stroom,

En Breda, van toon verandert,

Leerde zwichten voor dees kans,

Van onsterfelijken glans?

Riddert vry met koussebanden

:

Ruiter, Gent, en Ruwaert Wit

Toonen u het rechte pit

Van ’s Lants adel, die de tanden

Den verwaenden hoogmoet biet,

Die noch Godt noch mensch ontziet.

lui. 1 92. j. v. Vondel.

Zeege=Juiging, over Hollands Helden-daad.

Uitgevoerd op de Teems in Wiede-maand.

’t Verdroot den Hemel, toen een hoop van

[Britsche Wolven,

Geleid door een Verraêr, van Naem en Land

[ontaert,

Als Samsons Vossen, brand verwekten met

[’er staert,

Tot Schellings smart, en schrik van Vlielands

[binne-golven

:

Daer kiel, noch visschers hut, noch schaeps-

[kooy wierd verschoont

:

En waer de weêrblik van erbarm’lijck wierd

[bevonden,

In feller vlammen, die versmolten gansch

[Oud-Londen,

Tot zintel, puin, en asch. ’t Quaed staêg

[zijn meester loont.

Doch Hollands fiere Leeuw, kan schaed en

[smaed opkroppen.

d’Een klauw strekt uit naar Vreê, wijl

[d’ander door het zwaerd,

De forsse Doggen poogt te korten hunne staert,

Die d’ooren tot Breda, voor ’t Vree-geluit

[toestoppen

;

Als nu niet tot het een, dan ’t andere, gelast.

Maer of schoon snoode List, Voorzicht in

[slaep wil sussen,

Door 't lietjen van verlang
;
de Leeuw zwemt

[ondertussen,

De Teems op, nood zich zelfs, in ’t Wolven-

[hock, te gast.

Sloopt Land-kasteelen neêr, ontwringt de

[Magazijnen,

’s Rijcks Zeen’wen, en den Vorst dien hoogst

[gestegen moed

;

Welk zijn’ Zeemonsters zelf doet zinken in

[de Vloed
;

Weêr and re, in een gloed, ziet lichter-lay

[verdwijnen

;

Zijn schakel-sluitboom, door van Brakels moed,

[aen tween

:

En van zijn Kroon gerukt die groote Water-

[parel,

Zijn Zee-en naem-Paleis, de Koningklijke-

[Karel,

Met kostel-dischtuigh, en veel meer, naer

[Holland heen.

O, of ’t herdoopte Schip zijn Heer weêr

[herwaerts voerde

!

Misschien of ons die reis zoo dier niet quam

[te staen.

Als toen hy, wel onthaelt, daer meê trok

[hier van daen;

En voor die hart-deughd ’t land ondank-

[baerlijk beroerde.

Of d’Afgezanten nu wel vragen, schempgewijs,

Waer toe de Vreê verhaest ? want onze

[Vloot is binnen,

De uw’ in Zee. Misschien zals’ op ons

[voordeel winnen

!
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G’hebt iets grootwigtighs voor; Wel licht

[trekt gy de prijs.

Onlijdb’ren Engelsman ! des Duivelsch

[hovaerdije,

Stelt nu uw trots gemoed tot gansch des

[Werelds spot.

Wie zich rechtschapen quyt, vind hulp en

[heil by God.

Dit ’s ’t geen de Bataviers hunn’ aenslagh

[doet bedijen.

Zulx zietg’, en datse zijn recht Helden

[voor de vuist,

Die ’r handen in ’er plicht Zeeghaftigh

[kunnen bruiken,

Wannerse door Verraêrs te binden zijn noch

[fnuiken

;

Niet werdend’ door onnoos’len bloed, noch

[goed begruist.

Dus drijft rechtvaerd’gen ernst, als ’t vet,

[ten lesten boven

;

Word waren Edeldom, van Ruiter, Wit en Gent,

Meer uit hunn’ dapp’re daên, dan pronk-

[qieraên bekent.

D’eernamen van beleid en moed, zijn meest

[te loven.

Dus voertmen Oorlogh om ’t oirbaerlijkst

[Vree-besluit,

En die in vollen leên voordeeligst te bestenden.

’T nutst oogmerk van de Krygh mikt in

[goê pais te enden.

Dit ’s ’t Wit daer Burger-hart zijn Bedens

Kn. 9523. [kracht op uit.

Victory-Vreught over den glorieusen en wel-

gelukte aenval op de Engelsche Oorlogh-

Schepen, in hare eygene havens.

Hoe vrolijck klonck’ ’t geluyt, wel eer’ van

[Judaes zangh

!

Doe God verslonden hadt die groote Water-

[draken

:

Dieselfs, in ’s Hemels spijt, halstarrich ’t Hoofd

[op staken
;

En lieten Jacob niet vertrecken, dan door

[dwang.

Doe Miriam, sich ook verstond op trommel-

slagen,

Gevolght by Reyen van ’t Vrouwelijck

[geslacht

:

Doe man, en vrouw, en kint, aen Godt

[Danck-offer bracht

;

Als ’t na dien bange nacht, so helder op quam

[dagen.

’t Is even, of dien dagh op ’t nieuws herboren

[wort

;

(De plaegen zijn noch uyt de Weerelt niet

[gebannen)

Al smoorde Pharaö, noch blijvender Tyrannen :

Maer oock, soo is Godts arm in ’t minste

[niet verkort.

Wat heeft ons’ Landt-zaet niet gesuckelt, en

[gebeden,

En wijl hy, binnens landts, geleden heeft van

[all’s;

Soo valt hem Amalec, van buyten, op den hals,

Die eerst sijn eygen volck den neck hadd’

[ingetreden.

Maer Godt ontfarmde sich, die ’t Swaerdt

[trock uyt de scheê

;

Dien ’t licht viel voor sijn Volck een Josua

[te verwecken :

Die, vol van moedt, gaet naer des Vyandts

[Havens trecken

Wijl daer niet wichtighs uyt te wercken viel

[op Zee.

Die ’t Burgermeesterschap verliet, en ’t sachte

[Kussen

;

En geerne nam het Swaerdt, voor ’t Wet-

[boeck, in de handt:
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Die Eng’landts grootsten troost dee springen

[door den brandt;

Op hoop, van door dien Brandt, het Oorlogs-

[vuyr te blussen.

Maer Brakel trock liaer eerst de Kiesen en

[Bak-tanden,

Hoewel wat pijn’lyk
;

wijl het toeging metter

[haest.

De Nesby, opgebout, doe d’Eerste Carel leê,

Maer naderhant herdoopt, om ’t haetelijk

[herdencken,

Wiens Groot’ en Sterckt’ alleen een heele Vloot

[souw krencken,

Wert in Triumph gebraght op Hollants goede-

[ree,

Den Eyck, die wonderlijck den Koning hadt

[behouwen,

Maer nu ontbloot van hulp en ’s Konings

[rechter-hant,

Wert in een oogenblick gestelt in lichten

[brant,

Daer ’t de Casteden, en het Vaste lant

[aenschouwen.

Tot tweemael, heeft de Theems het ongeval

[beschreyt

Met heete tranen van het Een’ en ’t ander

[Londen.

Het Houte wierdt door ’t vuyr, op ’t water

[selfs, verslonden;

En ’t Steene, door de vlam op ’t lant in

[d’asch geleyt.

Het Derde gaet niet vry
;
maer volght deselve

[gangen

:

De Solfer tast het aen in ’t ingewand, so fel,

Dat het gelijck verdween
;
en heeft daer door,

[soo wel,

Het selve eynde, als den selven Naem

[ontfangen.

’t Is waer, in ’t eerst stont elck, of min, of

[meer verbaest

;

En ’t scheen onmoog’lyck, die Back-beesten

[aen te randen :

Wat sloegh Rochester voor geluyt? wat moet

[had Chattam?

Doe in haer oog en schoot ’s Lands Spaerpot

[wiert geleegt ?

Des Oorloghs Minnemoer, en ’t Magazyn

[geveegt ?

En doe Matroos, heels huyts, en sonder bloet,

[haer schat nam?

Maer ghy, ó Hollant
!
juygh, en schep een

[nieuwen moet

;

De Nesby komt voor af, om sekerheyt te

[geven,

In wat voor vrees, dat al sijn Broeders moeten

[leven,

Wijl haer de Witt vervolght; dat op den

[selven voet.

Wat adem schept, zingh meê. Of, vindt men

[noch al keelen,

Die swijgen, en haer deel versaken aen de

[Vreught?

En bijt men noch, so bits, en vinnigh op de

[Deught ?

O! al te vruchtb’re Nydt in kinderen te teelen!

En perstmen noch het Sweet, door dwangh,

[den Burger af?

Rijdt noch de Overheyt op d’halsen der

[Gemeente ?

Wert noch al Weeuw en Wees gevilt, tot op

[’t gebeente ?

En sit de Staet aen ’t Roer den Onderdaen

[tot straf?

Maer! die sich selfs soo bot, uyt domme

[drift, spreeckt tegen,
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Veracht Godts goetheyt; en is tegens

[’t Vaderlant

Soo veel, en meerder, als een Engelsman

[gekant

;

En wil de saeck niet als nae eygen Baet-

[sucht wegen.

Wat proef gaet seeckerder: als dat men Lijf

[en Goet,

En Eer, soo menichmael gaet voor de Vryheyt

[waegen ?

Hoe is ’t dan mogelijck, dat sulcke konnen

[draegen,

So blijckelycken Deught, in een geveynst

[Gemoet?

Daer een der Broederen, met wijsheyt,

[’t Roer bewaert;

Daer d’andre 't voorst van ’t Schip verdedight

[met den Degen,

Daer gaet het wel : En die hier morrende

[spreekt tegen,

Stap uyt het Schip; want hy, en is de

lxv. 28. [vracht niet waert.

A. VAN OVERBEKE.

Victory-Liedt, Bevochten op de Revier

van Rochester. Toom :

Sa Trompen &c.

Heel Londen was in roeren,

Den Koningh seer ontstelt,

Van ’t Landt quamen de Boeren,

Vluchtende voor ’t gewelt

:

De Ruyter met sijn Vloot,

Van Gent daer me’e by hoort,

Brakel mede, Hoort de rede,

Voeren voort.

Een Haven toe-gesloten,

Al met een Kettingh zwaer,

Die Brakel onverdroten

Gezeyldt heeft van malkaer,

’t Kasteel schoot met gewelt

;

Maer ons Schut wierdt gestelt,

Bonsde mede, Op de Reede,

Braef in ’t Veldt.

Na drie uren verloopen,

’t Kasteel dat kregen wy,

Daer viel braef wat te stroopen,

Noch kregen wy daer by

Het Konincks Magazijn,

Groot, schoon, hoort doch na mijn.

Met veel Schepen, Wy aen-grepen,

Groot en kleyn.

Men saghse daer verbranden,

Door onse Branders voort

:

Van Gent die sagh men landen,

Met sijn soldaten hoort,

Oranje, Blanje, eel,

Woey boven van ’t Kasteel,

Hollandts glory, Braef Victory,

Elck zijn deel.

Koningh Karei verslagen,

Jorck en Prins Robbert me,

Monck, en meer andere Heeren,

Begaven haer na Zee,

Hebben haer Schepen groot,

Selfs in de grondt geboort,

Al de Voer-Knechten, Om te Vechten,

Mosten voort.

Seer sterck aen Strant gekomen,

Te Voet en oock te Paert,

Als wilt en sonder schromen,

Te maken ons vervaert,

Maer ons Metael geweer,

Met schroot dat bralden seer,

Dee haer treuren, Op die uren,

Aen Strandt weer.

Haer Ruyters en Voet-knechten,

Verslagen daer aen Strandt,
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Die ons soo quamen bevechten,

Sien haer soo over-mant,

Veel duysent in ’t getal,

Verslagen aen de Wal,

Wy met vrede, Van die Reede,

’t Zamen al.

Door dit gewelt was Londen,

Ses dagen in ’t Geweer,

Wie dat maer wiert gevonden,

Most voort al op de keer,

Van sesthien Jaren out,

Tot sestigh sonder fout,

Om te waken, En te braken,

Alsoo stout.

Het volck dat was in roeren,

’t Huys van den Cancelier,

In dit groot rumoeren,

Wilden sy met getier,

Verdestrueren klaer,

Scholden hem allegaer

:

O! ’s Landts Vader, Ghy Verrader,

Zijt onklaer.

Den Koningh quam gereden,

Den Cancelier teegh voort,

Noch op den dagh van heden,

Wordt van hem niet gehoort.

De Predikanten daer,

En den Koningh, ’t is waer,

Met goe reden, Baden om Vrede,

't Volck allegaer.

De gilden wilt noteren,

Riepen, Och maeckt doch Vree!

Ghy siet hoe wy kleyneren,

Te Landt en oock ter Zee

:

Of wy sullen te gaer,

Door Oproer met malkaer,

Door een strijden, Noch meer lijden,

Allegaer.

Onse Vloot is gesteken,

Resoluyt in Zee klaer,

Verwachten, wilt het weten,

Ons Branders van hier daer,

En onderwegen hoort,

Wat Schepen komen voort,

Nemen sy mede, Voor haer Reede,

’t Is Buyt hoort.

XI 111.

Victory=Liedt, van de vrome Mannen en

Manhaftige daet, die de Hollanders gedaen

hebben in de Revier van Londen, op ’t Eylandt

van Quienburgh, van den 20. tot den 25.

Juny toe, en alles verbrandt en

vernielt hebben.
Stemme:

Wonderlijck zijn u wereken, &c.

Hollandtsche Batavieren,

Waer vindt men uw’s gelijck ?

Van Oorloghs-Baniere,

Tart eenigh Koningkrijck

;

Lest in Brittanjen groot,

Sagh men de Hollandtsche Vloot,

Zeylen met groot playsier,

Op des Koninghs Revier.

Wanneer men heeft geschreven,

Duysent ses hondert Jaer,

Oock sestigh en noch seven,

In Juny twintigh daer,

Men een Bataly sagh,

Met beleydt, en aenslagh,

Op Quienburgh ’t Eylandt,

Wiert Orangien geplandt.

O! Koningh van Brittangien,

’t Was u een hart gelagh,

Dat ghy u Neef Orangien,

Moest sien waeyen sijn Vlagh,

’t Was voor u duysent doon,

Dat soo u Koninghs Kroon,
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Met Orangien versiert,

En Brandt-offer geviert.

Forten en Magazijnen,

Menigh Mast, Stengh en Ree,

Raeckten al in Ruwijnen

Men stracks verbranden dee,

Oock menigh Huys en Schuer,

Was haest vergaen tot vuer;

Ook Zeylen, Touwen swaer,

Deed’ men verbranden daer.

Haer Admirale Schepen,

Zijn oock van ons vermant

:

King Carel sagh men slepen,

Naer ons vermaert Hollandt

;

Het was een lust om sien,

Die sulcks sagh geschien,

Van ons Helden vermaert,

Bloeyt heerlijck 's Landts welvaert.

Geen Penne kan ’t beschrijven,

Dees kloeck Manhaftigheydt

;

Geen Mannen ofte Wijven,

Sagh noyt soo wijs beleydt,

In Story of Chronijck,

Vindt men noyt haers gelijck

;

Of oock in eenigh Boeck,

Als ons Zee-helden kloeck.

Den Engels-man, wilt hooren,

Hadt eenen Kettingh swaer,

Voor sijn Havens geschoren,

En noch acht schepen daer,

Oock laten sineken mee,

Om dat men op sijn Ree,

Niet komen sou terstondt,

Maer het was een slechte vondt.

Ons hoofden die daer waren,

Gingen met wijs Beleydt,

Met Sloepen, Boot, eerst varen,

Met groot voorzichtigheydt,

De gronden eerst gepeylt,

Daer na sijn sy gezeyldt,

Met hare Schepen voort,

En stracks geklampt aen boort.

Men ginghse daer aen-randen,

Tot elf in ’t getal,

Terstondt negen verbranden,

En twee naer ’t Hollandts Dal,

En namen soo ons wijck,

Weer uyt het Britsche Rijck,

Met al eerbiedigheydt,

Namen wy daer af-scheydt.

Brittangien trots en moedigh,

Tyrannigh ende wreedt,

Die met haer handen bloedigh,

Met Moorders Vel bekleedt;

Weest ons gedachtigh me,

Wat ghy in Texel dee,

’t Spreeck-woordt seydt ongefaelt,

’t Is oude schuldt betaelt.

Och ! menschen wilt doch loven.

Godt den Heer, vroegh en laet,

Die door sijn groot vermogen

Bewijst ons sijn weldaet,

O! mensch gedachtigh zijt,

Met yver ende vlijdt,

En daneken Godt den Heer,

Dat hy ons Zegent meer.

Prince tot memory,

Heb ick gemaeckt dit Liedt,

Looft Godt voor de Victory,

Doch danckbaerheydt hem biedt,

Jaeght altijdt na sijn Leer,

Hy sal ons Hollandt meer

Doen bloeyen in voorspoedt,

Altijdt in overvloedt.

XI. 76.

18
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Aen Carel Stuart, Koningh van Groot Brit=

tannien. Na dat sijn Konincklike Majetseyts

grootste Oorlogh-schepen in de Revier van

Chattam, omtrent en onder ’t Kasteel Upnor,

genomen en verbrant waren, den 22.

en 23. luny 1667.

U Houte Koningen, genomen en verbrant,

Door Godts genade, van de Zee-macht van

[ons Lant,

Met u Drie-Koninghs-Stadt, en Konincklicke

[Boom,

Op Konincklike Stroom,

Verdooven die noch niet u Oorloghs-brant,

[ó Carel ?

’k Vrees, dat, soo 'tongeval

Noch eenmael van u Kroon komt rucken

[sulcken Parel

U Kroon haest vallen sal.

Verachte Vrede, en geterghde Burgery

Bracht menigh Vorst in ly.

CLV/l.22. Otho de Vooght.

In het stadhuis te Dordrecht werd een schilderij van J. de Baen opgehangen
,

eene zinnebeeldige voorstelling ter eere van Cornelis de Wit

en van de tocht naar Chattam.

Op de Schildery, te Dordregt in ’t Raathuis opgehangen.

Dus komt de konst de Wit te malen,

En Engeland rontzom in zee

:

De Teems, met Chattams kromme Ré.

Hier breektmen ketenen en palen,

Gins werd de Britze vloot verbrand

;

En ’t geen de vlam ontvlugt gestrant.

Ik zie de Koninkliken Karei,

(Dat heerlick cierzel van Neptuin)

Met Statenvlaggen op zyn kruin

:

Dog aan dees kroon de schoonste parel,

Is, dat dees noit volprezen daad

De Zee bevredigt en den Staat.

LXXXlll 140

Op de Schildery.

De Oudtheyt wert nu kindts; haer Luyster

[is verdweenen

;

De Witt stapt alles, wat’er voor hem ging,

[verby

:

Dit is een Kort-begrijp van Deugd: dees’

[Schildery

Daegt al het Marmer uyt van Romen en

[Athenen.

Dit hoofd, en dese hand schonck ’t Christen-

[rijck de Vrede.

Hoe vrees’lijck trock hy uyt, hoe lief’lijck

[quam hy weêr

!

Die Carels Schepen brack tot houts-kool;

[om ’t geweer

Tot sachte zeyssens en tot kouters te ver-

smeden.

Geluckigh Raet-huys en verheugde Galeryen !

Wiens naem dat eeuwigh wert door dese

[Schildery

;

Indien ghy wilt. dat oock de Vrede

[Eeuwigh zy

;

Vergier de Spiegels van ons’ Schepen met

[Copyen.
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NOCH OP DE SELVE.

Dit is de Witt, die voor ’s Landts Vryheydt

[was geschapen

:

Die sich, vrywillig, van het Kussen heeft

[berooft

;

Dat hy sij'n Vaderland geleyt heeft onder

[’t Hooft

;

Op dat het, afgeslooft, eens mocht gerust

lxv. 32. [gaen slapen.

A. VAN OVERBEKE.

ANDERS.

Zo ziet men Witte deugd met magt gestaaft

[beloonen

Zo ziet men helden daar met lof en eer

[bekroonen.

’t Geweld des vyands swigt, de nyd vlied

[aan een kant;

Daar op volgt Vryheid, Vreed’ en Eendragt

[in ons Land.

ANDERS.

Die hier met Magt gestaaft als Overwinner zit,

Is Dordregt Borgerheer Cornelius de Wit,

Die door Beleid en Moed bestaat den Brit

[t’ontzielen,

Loopt midde in zyn Ryk, en brand zyn

[grootste kielen

:

Daar op de vyand swigt, en geeft de

[Regterhand,

En neffens Vrye-vree komt Eendragt in ons

LXXXin. 141. [Land,

ANDERS.

Dus stijgt ten Eeren-throon, die noyt ver-

[tzaagden Heyland.

Die geen gevaar ontzag, noch stoffen van

[den Brit,

Maar met een dappre hand aantaste Kareis

[Eyland

;

Waar op de Vreê, voltoyt, verscheen een

CLVii. 47 [louter Witt.

M. Baalen.

Aen den Hd: Gestrengen Heer d’Heer Cor-

nelis de Witt, Ruwaert en Opper-Dijkgraaf

van den Lande van Putten, Bailliu en Dijk-

graaf van de Beijerlanden, Besorger des

Hoogen-Schools tot Leyden, Regerende

Borgemeester der Stad Dordregt.

Doorlugte Burger-Heer van Hollands eerste

[Stad,

Getrouwe Raads-Man, in ’s Lands ramp en

[ongelukken,

Wanneer de Munster-Paap het in den gront

[wou drukken

;

Manhafte Krygs-Helt, die het sweert hebt

[aengevat

Om Karei in sijn Rijk en Havens te be-

springen,

En, met ’s Lands Admiraels, door dapperheyt,

[en brand

Van Fort en Schepen, in sijn eygen oog,

[en Land,

Dat Chattam tuygen kan, tot vaste Vreê

[te dwingen

;

Weest welkom, en betreed weer met ge-

[sonde voet,

En Edelmoedigheyt, vol vlijt, ons Raad-Huys

[trappen
;

In naa-gevolg van u Heer Vader voor’ ge

[stappen,

Die voor Staats welvaart stond met onver-

schrokken moed

:

Geen leet nog ongeval kom oyt u Stam

[ontmoeten

;

Den Hemel spaar u Lang ten besten van

[den Staat,
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En gun dien ’t hoog-geluk van u Heer

[Broeders raad,

En trap de bitt’re nijd fier onder uwe voeten

;

Soo sien wy Nederland kloekmoedig onder-

[schraagd,

Den Leeuw van nieuws gesterkt met kragt

[van seven pijlen

;

Een Staat ploft selden neêr, die steunt op

[sulke stijlen,

Schoon dat geweld en spijt gedurig haar

cl vu. 12. belaagd.

I. R.

Aen den Ed. Gestrengen Heer

d’Heer Cornelis de Witt.

Heeft oyt ’t Romeyns gebied op Helden

[vol van Raad

Geroemt, gestoft, gesnorckt, als steunen

[van den Staat,

Ons Holland wijckt haar niet: maar roemt

[op ’t Witts geslacht,

Dat voor ’s Lands Vreyheyd, eer’, en goed

[en bloed veracht;

Twee Broeders in den Naam, twee Broeders

[in der Daad,

Twee Blixems van God Mars, twee Catoós

[in den Raad

:

Voor d’een den Bisschop swicht, de Britt’

[sijn rug gekeert,

Zoo d’ander, als een Vooghd, ’s Lands Eer’

[en Vloot verweerd

:

Niet door verraars manier, of om des

[koopmans goed

Te steden, of de Hut van visschers in de

[gloed

Te steken: neen, maar met een onverschrickt

[gemoed

Den vyand onder ’t oogh te treen, kloeck

[onvermoed.

Want ’t Borgemeesters hert, tot Neêrlands

[eer’ ontsteken,

En kan, door ’t trots gelaat der Britten, niet

[verbreken.

Geen Theems, geen Fort, geen Schut deet

[Witt sijn Wit verlaten,

Maar dringt den vyand in, en toont de

[Macht der Staten

In ’t Konincklijck gesicht
;
verwoest, verbrand,

[vernielt,

Ontsloopt, ontneemt, verschrickt, die

[weerstaat werd ontzielt.

Vaar voort, Held-haftigh Held, en wilt dat

[Londen teugelen,

(Schoon ’t nu een Puyn-hoop is) de Faam,

[met snelle vleugelen,

Uw’ Lof verbreyden zal, ja tot den hemel

[voeren

;

Alzoo, door Witts beleyd, men haar den

[beek siet snoeren.

Verachters van de Vrê, en oorzaack van

[den twist,

Wiens dorst tot menschen bloed als noch

[niet schijnt gestilt.

Al is men te Breda, het schijnt nu niet

[van nooden,

Begeert ghy Vrê? te Chattam words ’u

[aangeboden,

Of eyscht ghy ’t Londens Hoff? ons Vloot

[is voor de deur

:

Zoo dat ’s Lands Woord hier geld, of kiest,

[of geeft de keur.

Door een Liefhebber van de Hollandsche

Vryheid, ende de ware Voorstanders

van dien, zijnde oprechte Vaders des

CLVii. 22. Vaderlands.
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Aenspraeck van de Stadt Dordrecht op het

heerlick Exploict uytgevoert door den Edelen

Gestrengen Meer, d’Heer Cornelis de Witt

Ruart van den Lande van Putten, &c. Op

de riviere de Theems en Rochester, ten tijde

als sijn Ed. Collonel ende regeerende Borge-

meester van de voorsz. Stadt was.

Anagramma.

CORNELIUS DE WIT.

DIT IS UWE CORNET.

Heeft oyt een Stads Cornel voor Borgers

[konnen strijden

;

Heeft oyt een Borger-Heer voor Borgers

[willen lijden

Het jock van Zee, van Lucht, van Aerde en

[van Vlam,

Soo was het desen Helt, die uyt uw’ boesem

[quam

;

Die, op sij n oudtRomeyns, i n sware bange tijden,

Dorst, met een drijvend Paert, sijn Vyandt

[tegen rijden,

Tot midden op de Theems, daer hij den

[Zetel plant,

Ter eeren van uw’ Stadt, ter eeren van uw’ Landt

:

Die, door sijn groot beleyt, heel Chattam

[dede beven,

En, op het Fort Charness, der Staten Vlagh

[deed streven,

Deê nemen Schip op Schip, en steken in

[den brand,

Ja dwingen tot de VreêhetwrevlighEngelandt.

Wat loon sal sulck een Heer, voor sulcke

[daden krijgen?

Voor my ’k en vat’et niet, en daarom sal

[ick swijgen :

Want daer ’s geen loon genoegh voor soo

[een waerdigh Man,

Die meerder heeft verdient, als men beloonen

CLvn. 27. [kan.

W. DE BEVEREN.

Dordrechts Maagde-groet aan haren Heldt-

daadigen Borgervader Den Ed. en Krijgs-

moedigen Heere, de Meer Cornelis de Witt,

Ruart, &c.

Wie is hij, die soo trots ten toon.

Verheven zit voor ’t oogh der Volken,

En dringht zijn Glory, door de Wolken,

Beschaduwt met een Helden Kroon ?

Die prachtigh schuijlt in Vrede-olijven,

Zijn Helden kruyn, met Sonne-glans

Omringhd, die zijne Lauwerkrans,

Op vlerkken van de Faam laat drijven

;

Die d’ Oorloghs-Godt, aan staal geboeit,

Sleept achteraan zijn Zegen-waagen,

En werd de Sterren in gedraagen,

Noch even fris, en onvermoeit

;

Gelijk, hy stapte door de drommen,

Der woe’nde Krijghs-gevaren heen,

En hielt door bloedige Tropheen,

Zijn Lauwer-blaan, en Oorloghs-rommen ?

O ! ’t is mijn Witt, die ijs’re Rots,

En koop're Zuyl voor Hollandts Staaten

:

Die Londens Zee- draak, uytgelaaten,

Kon kneusen, met Alcijdes Knots.

Ik tree, ik tree dien Vreden-Vader,

En Monster-temmer, in ’t gemoet

:

Het voeght my, dat ik hem begroet,

En door ’t gedrangh der Borg’re nader.

Weest wellekom, ó grooten Helt

!

Mijn Borger-vooght, op wien mijn wallen,

En Maaghdelijke spitsen brallen,

Tot daer men duysent Eghoos telt.

Weest wellekom, ó 's Landts beschermer!

Die ons naast Godt de Vrede bracht.

Geen Eeuw, heeft ooyt soo duyst’re nacht,

Dat zy uw Roem, gesneen in ’t Marmer,

Porphier, en gout, maar meest in ’t hart

Der Borgeren, en Onderzaaten

;

Met wat de Slaverny oyt haaten,

Vergeten zal : ó Borger-hart

!

O ’s Landts Ci vil ! die d’Oorlogs-waagen,
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Waar voor de Leeuw van Hollandt brult,

Wen hy met Krijghs-moedt is vervult,

En af-slaat, sterke Vyandt slaagen

;

Ment, en in d’opgesperde klauw,

De Zee- vork van den Britt, dorst swaayen;

Toen Stuart, d’Oorloghs-kans sach draayen

:

De werelt is uw lof te nauw;

Hoe veel te meer mijn Maaghde-ermen.

Ghy helpt het Oost en West aan rust,

En schept de Gout-eeuw van August.

Hoe sult ghy ’t Vaderlandt beschermen !

Wanneer, een Landt, of Zee Orkaan;

(Maar och! dat wil den Hemel hoeden,

Hy spaar die felle Oorloghs-Roeden)

Mocht weder komen op te staan

:

Hy vestige eer ’t Verbondt der Britten

Voor eeuwigh, met den Batavier,

Door ’t Borgemeesterlyk Rapier,

En ’t vroom geslacht, der trouwe Witten,

Behaalt in Vorstelijke Eer.

Het Krijghs-lot, kan oock Helden treffen

:

O neen! mijn Witt, moet eeuwig heffen,

Den hoed der Vryheyt, op de speer,

En schraagen, op zijn Atlas schoud’ren,

Geprikkelt, van een Helden spoor,

De last des Staats, gestelt in gloor

Der Vryheydt, ’t Wit van onse Oud'ren.

O Borger-Heer! mijn Raats-huys-saal,

Moet eeuwigh, met uw Praal-beelt pronken,

Uyt louter Diamant geklonkken.

Elk oogh-Wit schiet een Vrede-straal.

Men kan de Vrede in uw beschouwen,

Daar ghy in ’t onbesoedelt Wit,

Op Hollandts Vrede-waagen zit.

Men laat in uw Olijv-kroon houwen;

’s Landts Vryheyt, mocht dees, ’t Wit

CLVii. 48 [betrouwen.

L. van de Roer.

Witte Wimpel.

Aen den dapperen, Wel-Edelen en

(iestr. Heer, de Heer Kornelis de Witt.

Toen Witt ’s Lands-wit bereykte, en Karei

[aan ging tasten,

Te midden op zijn Kuste, ontziende geen

[gevaar

;

Vernielende, in de grond, zijn Kielen, Tuyg

[en Masten

;

Toen wierd, den grooten-Brit, de Leeu, zijn

[Wit gewaar.

Zoo haast den Ruwaard quam Neptunis

[Vork te swaayen,

Met Ruyter en van Gent, en fnuykte Stuards

[macht,

Ja liet, van Shyrenass’, der Staaten Vlagge,

[afwaayen,

Toen kreeg, de Witte-Vre, haar vollen tooy

[en kracht.

NOCH EEN.

Toen, Hollands Witt, beklom de Grensen

[van den Brit,

Kreeg ’t Vreije-Neder-land, strax Vre, zijn

cl vu. 44. hoogste Wit.

Matthijs Baalen.

Kornelis de Wit.

Dus eert de kunst in plaet den Dortschen

[Batavier,

Zyn Broeders arm, den schrik van Hollandts

[zeebanier

;

Den Ruwaert, onverschrokt in Landt- en

lyfsgevaeren,

Een Kato in den Staet, een Cesar op de baeren.

Doch maelde Schenk het vuur, dat uit deeze

[oogen quam,

Noch stak het Chattam zelf en Kareis vloot

[in vlam.

K. Brandt.

LXXXV 180.
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1431667. CORNELIS DE WIT.

DorDreChts-rVart benaVt

LonDons-rIVIer.

Myn kinders queeck ik op tot Vaders van

[den staet

;

In wapen-handel geen mijn borgers boven gaet

;

Noyt onderbracht, hiel ick den roem van

Batavier,

In noot, te lant, ter zee ick mijnen Ruart stier

;

Des Vaderlants behou is mijn oprechte Wit,

Met dees’ in staet en raet met recht ick

CLVii. 38. [d’eerste sit.

Op de Qoude Koppen, vereert aan de Meeren

Kornelis de Wit, Ruwaert van Putten &c.,

Michaël de Ruiter en Jozef van üent

Saturnus goudeeuw wort herboren.

De krijgsnaemhaftigheit, in ’t velt

Van eere, op haren troon gestelt,

Laet haren loftrompet nu hooren,

Zoo verre d’aerdkloot, daer wy staen,

In d’armen hangt der oceaen.

’s Lands helden, die door stael en kogels,

Gesolt in vier en waternoot,

De zeedwang temden met hun vloot,

Die ’t velt met afgebrande vlogels

Verloopen, heenendroop vervaert,

Gelijk een weerwolf zonder staert,

Vertellen nu hun heldendaden

Daerze onbekommert by den wijn,

Op ’s landstriomffeest vrolijk zijn,

Hoe Asku, van den kolk verraden,

Met zijnen Hulk gedraeit in ’t zant,

Zijn zeekasteel zach staen in brant;

Hoe Karei uit zijn hooge transsen,

Noch staende op Londens deerlijk graf,

Een vierstorm op den rijxvloet af

Zag weiden magazijnen, schansen

En battereyen, langs zijn ree

Als boeien van de vrye zee.

Het hof der vrygevochten Staten,

Nu al de werrelt door geacht.

Onthaelt de helden met meer pracht

Als oud Kartaeg, toen ’t uitgelaten

Op Didoos ongetoomde min,

Ontfong het Troische hofgezin.

Helt Ruwaert, d eer der Dortenaren,

En Ruiter die ten dienst van ’t lant

Voert d’oorlogblixems in zijn hand,

Met Gent, die d’onderdrukte baren,

Ten luister van zijn Heldestam,

Den nek gevrijt heeft op Chattam

;

Ontvangen, onder hofbanketten,

De koppen, daer de konst in ’t gout

Gedreven heeft, hoe fierze en stout

De zeeslang ’t bekkeneel verpletten

;

Door ketens rukken op den stroom,

En vullen al het rijk met schroom.

Zoo leeren wy d’aeloudheit zwichten,

En schaemroot kloppen op den mont

Die in een eerloos vloekverbont

Hen niet ontzach den voet te lichten,

Gelijk bandijten van den Staet,

Die kort geviert van volk en raet,

Met opgeheven krijgsbannieren

Des vyands heirkracht maekten vlug,

En naebraveerden op den rug,

Bekranst met bloedige lauwrieren,

En niets verkregen tot hun loon,

Als hofschavotten, ban en hoon.

Toen Xerxes als een vloet in Grieken

Geborsten, op ’t geblixemt strant

Neptuin met roeden hielt in bant,

En ’t rond bedekte met zijn wieken,

Sloeg hem Themistocles in ’t velt,

En sloopte ’t Persiaensch gewelt.

Elk wenscht den Ammirael t’onthalen,

Te voeren tot d'onsterflijkheit

;

Dien flus het vrye lant ontzeit,

Gelijk verwaten rijxschandaelen,

De vyant zelf met eer en pais

Feesteert in ’t pragtige palais.

Maer hier volgt roem de dapperheden.
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Het staatgerecht voert zwaert en kroon,

En geeft een strop of vorstlijk loon

Die d’eer betrachten of vertreden.

Zoo streeft men moedig opwaerts aen

En laet alle eeuwen achter staen.

Zoo trotst men Jazons watertochten

En zijn vermeetlen heldenlof,

En lauwers in ’t olympisch stof

Den dwingelant om ’t hooft gevlochten

:

Daer ’t spiegelstrijtperk dreunt en waegt

Van 't volk, dat hem ten hemel draegt.

Wy zullen andre Jazons toonen

:

Een trotscher Kolchis meer geacht,

Een koninklijker guldevacht,

Waer me wy watergoden kroonen,

En heldendichters op dat werk

Zien zweeten in het letterperk.

Out Memfis gaf haer Vorsten ’t leven

In marmerboogen, hoog van trans

;

Maer Wit en Ruiter staen althans,

Met Gent in ’t dankbaer hert geschreven.

En schoon der Burgren gunst verout,

Noch staen hun namen blank in ’t gout.

vu . 9 .

J. Antonides van der Goes.

Gedenkpenning op M. A de Ruyter
,
naar aanleiding van den tocht naar Chattam, 1667.

De Gulden Kop, opgedragen door d’Ed: Groot

Mogende heeren Staten van liollandt ende

West-Vrieslandt, aen den Wel-Edelen Ge-

strengen Heere, d’Meer Cornelis de Witt.

’s Landts Zee-macht heel vertrouwt aen ’t

|

Hooft der Dortsche Witten,

Stormt, tegen Hoofden raedt, op Havens van

[de Britten

;

Door Godt met kleyne macht, vernielt haer

[macht ter Zee,

Zee-voorraet, Huys en Fort; pranght Vorst

[en Volck tot Vree;

Wreeckt Brit aen ’t Vlie, niet Brits, vrijdt

[Dorp en Boer voor tvoncken:

Dies wert hem Staten gunst in dese Kop

[geschoncken.

cLvn.47 Henricus Francken,

Ecclesiae Dordracenae Pastor.
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Op den gouden kop, geschonken door ’s Lants

Staten aan den onsterffelyken Heere Kor=

nelis de Wit, nu in eigendom van den edelen

Achtbare Heere Mr. Simon Muis van Holy,

Raadt en Vroetschap der Stadt Dordregt.

O Zegenteken van ’t verwinnend Vaderland,

Dat ons den tyd vernieut der dappere

[Oorlogstogten,

En overwinningen op Nereus plas bevogten

In ’t dondren van ’t geschut en feilen

[blixembrant

;

ó Zegeteken, dat ons al de heldendaden

Erinnert van de Wit, van Ruiter, en van Gent,

Den Nederlandren voor altyd in ’t hart geprent,

Een onvergangbre stof voor ’s Lands

[Historibladen

;

Gy zyt een levendig bewys van dankbaarheid,

Voorhenen aan de deugt door Nederlant

[bewezen,

Toen onze vryheid in den hoogsten top gerezen

Roemrugtig was, zoo ver de Zon haar stralen

[spreit.

Waar op Helt Ruwaarts naam den aartkloot

[omgedragen

Op wieken van de faam om zyne dapperheid

Verstrekte een steunsel aan zyn Broeders

[staatbeleit,

Waar van de neven en naneven zullen wagen.

Toen wekte gy de vreugt, bezwangert van

[den Godt,

Den vriendelyxten Godt, die alle harten

[roerde,

En op der digtren tong uw’ heer ten Hemel

[voerde,

Ver afgescheiden van der sterffelyken lot.

Toen wekte gy de vreugt, die reets met

[volle glanssen,

Zoo lang ’s Lands welvaart in haar hoogste

[glory stont,

Zoo lang geen helsche twist de heilige een-

[dragt schondt,

En ’t hemelsch oog den Staat belonkte uit

[zyn transsen.

Maar och wat ramp, war smert vernieut gy
[ons met een

!

Hoe zagen wy den bant des Lants van een

[gereten,

Manhafte onnoozelheid door haat en nyd

[verbeten,

En ’t kostlyk leven der Gebroederen afgesneên

!

ó Toonstuk, groot van waarde, u passen

[heele beken

Van tranen, beter dan het edel druivenat,

Sint ’s Gravenhage zig heeft met dien moort

[beklad,

Die haren naam misverwt door alle werelt-

[streken.

Nog strekt ge een schets van deugt en

[ongekreukte trou,

Zoo zuiver als uw gout, het eelste der metalen.

Dat is de reden, die de droefheid zet haar palen,

Hoe toomeloos zy is, en matig onzen rou.

De hemel geve, dat u Muis lang mag bezitten

Met zyne Gemalin tot glory van de Witten.

xxxix. 492. D. v. Hoogstraten.

Als Anno 1667 de Heeren De Wit, de Ruiter,

en van Gent vereerd wierden ider met een

gouden Kop, en op den Doelen in den Haag

wierden getracteert, dronk men:

De gezontheit van al die geene die vreezelyk

[zyn gehaat van die de Vryheit haaten.

En heerlyk zyn bemint van die de Vryheit

[minnen.

Opschrift van een zilveren beker, betrekking

hebbende op den tocht naar Chattam.

Wilt, eer ghij uit mij drinckt,

Zien wat hier staat geschreeven

:

19
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Mijn Meester loon mij, toen het vrije

[Nederlandt,

In Chattam, Stuarts troon heel onverwacht

[deê beeven,

Wijl hij zijn zeemagt zag veroverd en verbrand.

Die Coopmans Schepen wil verbranden,

Bewaer eerst wel zijn eijgen Stranden,

Dit ’s tot gedachtenis van ’t Lant,

Doen Chattam wiert vernielt door Brant.

Dirck Claessen, Juni 22, 1667.

Ecrepenning door de Staten Generaal verleend aan den Schout bij Nacht David Vlugh. 1667.

2—j Aug. 1667. Een smaldeel onder Aert van Nes zeilde den Teems weder op tot

Gravesend, en had hier een zwaren strijd tegen Jordan te voeren.

Acrt Jansse van Nes. Kapitein 1652. j-daagsche zeeslag. Portugal. Sont. S. b. 71. 1662. Kust van

Guinea. Luit.-Adm. 1663. Slag 4 Aug. 1666. Chattam. Gravesetid. Zeeslagen ^de Engelsche

oorlog. Bel-Isle. Overleden 14 Sept. 1693.

Onderschrift van een portret.

Wie Admirael van Nes in plaetkunst zou doen

[leeven,

Moest d’Edelaardicheyd, de Trouw, de

[Dapperheid,

De Scheepvaart-wetenschap, de Zege, het

[Beleyd,

Gedaante, lichaam, verw en toestel konnen

[geven,

En wie den lof des Heids niet schuldich

[wilde blijven,

Most zijne wonderen op zoo veel zeên gedaan.

Aan zoo veel volk betoont, op eenen Oceaan

Met veler volken bloed, en d’eelste pen

[beschrijven,

Maar daar de plaatkunst swicht, de pen ont-

breekt in swier,



AERT VAN NES. BEVELHEBBER BIJ DE EXPEDITIE NAAR

SHEERNES.

GEGRAV. PORTRET DOOR A B(LOOTELING) NAAR L. DE JONGH.

M. P. 3825.
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Voltooit elk dankbaar-hert den mistel van

m. p. 3825. [’t papier.

Aart van Nes, L Admiraal van de Maas.

Hier blinkt de heldenaart in Aart van Nes,

[en melt

Den Admiraal der Maas, dien grooten

[oorlogshelt,

Een’ temmer van den Teems, die by den

[Noor, by Moren

En waar de zee zich roert, zyn moedt liet

[zien en horen.

Dus streedt hy in het spits van Hollants

[strytbre vloot,

Dit beelt erkent zyn’ dienst, genoten in den noot.

Lxxxiv. 70. G. Brandt.

Aen de Heer Lt. Admirael van Nes, de Heer

van Gent, ende de verd’re Hoofden.

Zee-Helden, die gewoon met dapp’re Zee-

[Kasteelen

In ’t aensien van de Faam een Mavors rol te

[speelen

Uyt d’Oorlogh Vrede maeckt. Den Staet

[vlegt u een Kroon,

’t Gemeen met handt-geklap geleydt U op

[den Troon

Van Statelijck ontsagh : men sal u wel-komst

[schat’ren

Dat Vesta’s pracht-rijck dreunt, dat Nereus

[in sijn wat’ren

Op d’echo weder-galmt: dat yder Lof sangh

[doet

Voor Vrede-vechters, die ten koste van haer

[bloedt

Dit heyl verkregen
;
ghy die wet’lijck hebt

[ghestreden

Sult wett’lijck zyn bekroont, met juychen,

[met gebeden,

Met vreughde-sangen, met geluck-wensch,

[met al ’t geen

Dat u den Staet ver-eert in vreughde van

ix. 95. [’t gemeen.

Abrugge.

Jan Corneliszoon Meppel.

Volgde 1659 Pieier Florisz. als Vice-Adm. op. Barb. roovers 1661. Barbados 1665. Luit.-Admiraal

1665. 4 daagsehe Zeeslag. Theems. 2 Aug. 1667.

Onderschrift van een portret.

Dit ’s Meppel die alleen ten trots van

[Mechaes-maenen

Dreef na driedaeghschen stryt drie turekse

[rovers heen

:

Hy sloegh de france vloot ten dienst der

[Castilianen,

Waer na haer ’s Konings beelt dees brave

[borst bescheen

:

Hy quam in Gottenburg door ’t Deense

[zee-heir breken

:

Maer hoe voor ’t Vaderland hy drong door

[vuur en stael

Den Africaen en Brit op ’t bloedigst is gebleken.

Dus ken Europaes twist Westvrieslants

m. p. 3565 . [Admirael,

Chr. Pierson.
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Op Jan Kornelisz. Meppel.

Wie Meppel niet en kent, en koomt den

[Held t’ aanschouwen,

Ga heen na Gottenburg, Livorne, ’t oud Algier,

Guineesche of Fransche Kust; ofis’ttewyd

[van hier?

Britanje heeft zyn Beeld en zeeschrik best

[onthouwen

:

Daar als een kopre zuil, op hobbelenden grond,

Hy in ’t midden van een gloeijende Etna stond

;

Die van geen blauwe vlag zich uit de lyk

[liet lichten

;

Laat wanken wie dat wil, hier staat m’ op

[eer en plichten.

Een slagpen van metaal, om Ruiters zy te sterken

Was Meppel, na de proef op Fransch en

[Zweedsche Kust,

En ’t afgekaatst geweld der Moren
;
wie zyn

[vlerken

Durft nadren, is niet wel van zulk een kracht

[bewust,

Waar van Britanje, noch beduizelt, kropt

[met zuchten

;

De spyt in, toenze ’t in dien brand niet

[harden kost,

Wien ’t zeezog valt te naau, hier weet men

[van geen vluchten;

Wie zyne post verlaat, hy staat gelyk een post.

LXXX1X. 230.
J. OUDAEN.

Voorloper tot de vrede met Engeland, of

Koningh Karei, aangetast en geslagen, in

sijn eigen Haven; door den Zee=Voogt M. de

Ruiter: Om, hier door, een gewenste vrede

te krijgen met de selve.

’t Geen Karei zoght, en niet en zoght
;
ja

[niet en denkt,

Komt hem van selver t’huis: een oorlog die

[hem krenkt

En schandt, en scha, toebrenght, als

[Bataviersche Braven

Den Koning op de Zee bestormen, in sijn

[Haven

;

Daer alles nemen, en vernielen, met een

[stoot,

De parels van sijn Kroon, puik schepen uit

[sijn vloot,

Kastelen, langs de kust: ja, schijnen ’t al te

[dwingen

;

Een dink mislukt, sy Charles niet in Charles

[vingen

:

’k Wil seggen, soo men seght, de Koningh

[in sijn kiel,

Daer in hy, daegs te voor, met Monk, sijn

[maeltijdt hiel,

Hoe zou de Ruiter dan na ’t Vaderlandt toe

[streven ?

’k Wed’ Neêrlandt nau dees buit voor

[Engelandt sou geven.

Vraeght gy waerom? Niet om sijn Koningh-

[lijke kop

Te smijten voor sijn voet, of stricken in een

[strop

:

Dat’s op sijn Cromwels: maer om Karei in

[te halen,

In Willems Barony, in d’opgepronkte Zalen;

Daer hy eerst tijdingh kreeg der Britsche

[Heerschappy,

Daer ’t alles, in den top, was met den

[blijden bly,

Ten eind men daer de vree, met Karei vast

[besluiten :

Of soo hy niet en wil, men laet geen Karei

[buiten

;

Maer houw hem vast besloten, op ’t Bredasche

[slot,

Tot hy sigh wel bera, tot vreê, en raedt

[van Godt

:

Vreê, niet te dier gekogt, voor ons, noch

[voor de Britten.



JAN CORNELISZ. MEPPEL V.-ADM. 1659, MIDDELL. ZEE 1661.

BARBADOS 1665. Lt.-ADM. 1665. 4<i. ZEESLAG. CHATTAM.

OVERL. 1670.

GEGRAV. PORTRET DOOR R. v. PERSIJN 1668, NAAR CHR. PIERSON.

M. P. 3565.
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Kom broeders, laet ons t’ saem noch eens

[ter deeg toe sitten.

Verdrinkt de Broedertwist, in d’ afgrondt

[van de Zee.

Doet al wat moog’lik is, ter liefde van de vreê.

Ey ! elk die geef wat toe
;

lijdt scha, aen

[beide kanten

:

Wy sijn door Christi bloedt, noch meer als

[bloet-verwanten

En ons Oranje spruit, uit uwe rosé stam,

Die onse Staet dan licht in d’hooghste gunst

[op nam,

Op Kareis eerst versoek, gedaen aen al de

[Staten

:

Met aenbodt van dat sulx noit onerkendt

[sou laten,

Versoek dat in geschrift, hy gaf met eigen

[hand,

In handen van de With eer hy trok uit ’et landt

Dan sou de Zee sijn schat aen u, en Neêrlandt

[brengen,

Die d’uw, en d’ons, nu neemt: dan soumen

[samen mengen

U macht met onse maght. Nu lacht den

[Antichrist,

In ’t Oosten, en in ’t West, om dat wy sijn

[gesplist.

Dan liedt hy ’t seker wel, als wy soo hert,

[en handen

Vast sloegen in malkaer, en maekten vaste

[banden,

Spant met dees Monsters niet
;
maer met ons

[Neêrlant aen
;

Dan sal u Rijk Godts rijk, ons landt, en

[kerk, bestaen.

Nêerlandts voorslag tot vreê, met Engelandt.

Kom Neêrlandt bie, een bod na vree, met

[Engelandt

Verlies en winst die blijft: ’k bie, Londens

[waerde pandt,

Ascu aen Karei weêr, en hooghste gunst aen

[Neef;

En laest gewonne Charles, ’k weêr aen

xvn. ii 73. [Charles geef.

Spranger.

Vrede van Breda. 31 Juli i66y.

De Vrepylaer der Vrye Nederlanden.

Nu een eeuwigh zegeteken

Van den zeepais opgehaelt

In de lucht aen ’s hemels streeken,

Heerlijker dan Memfis naelt,

Op het hof der Zeven Staeten,

Vaderen van ’t vaderlant,

In wiens schaduwe onderzaeten

Rusten, door de sterke hant

Van het hoogh gerecht verdaedight,

Dat dien zeedraek ’t hooft verplet,

Met triomfe ons begenadight,

En in ’t erf der zeevaert zet.

Laet, zoo wydt de dyning strant schaeft,

d’Afgront bassen uit zijn kolk;

’t Waterrecht, van Godt gehanthaeft,

Komt uit ’s oorloghs donkre wolk

Voor den dagh met schoener glanssen.

Houdt nu op dien Vreêpylaer

’s Lants gezegende oorloghskanssen,

Al het doorgestaen gevaer

Zoo veel dapperheên van braven,

Die zich queeten voor den Staet,
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Ondermynt en ondergraven

Van ’t onthoofde lantverraet,

En Leicesterlijke treken,

Door de blaeuwe vlagh gebroet,

Om den burgerkrygh te queeken,

In een zee van heldenbloet.

Houwt hier op het brandend Londen,

Aengesteeken van Godts hant,

Tritons, dolfyns, waterhonden,

Schutgevaerte op zee en strant.

Elders dry ft de Tucht de branders

Van den Teemsstroom met haer zweep.

d’Overhant braveert met standers,

Dieze op Kareis zeeslot greep.

Elders wil de Goutzucht booren

In een gout- en zilvermijn:

Maer zy breekt den ysren horen

Op het slot van Kormantyn.

Elders vaert een bosch van vlooten

Fredrix Kroonenburgh voorby.

Gibraltar ziet van zijn slooten

Duizent vlaggen op een ry,

Langs Tuskane, en Barbarye,

Weeligh vliegen af en aen.

Doever, alle zeevooghdye

Eens voor eeuwigh afgestaen,

Ziet de Schipvaert op haer vlogels

Moedigh zweven heene en weêr

Als een wolk van watervogels,

Onbepaelt van strant en meer.

Ginder spant de wint de doeken,

Die, niet langer achterom,

Beide, d’Indien bezoeken,

t’Huis en uitheemsch wellekom,

Ingehaelt met ope deuren.

d’Oceaen, van smook gestikt,

Wort met Indiaensche geuren

Opgeholpen, en verquikt

;

Ginder ’t vreêverbont bezegelt,

In Breda, die vredestadt

;

Een verbont, dat woestheit regelt,

En aen bant leght op een bladt,

’s Lants Hooghmogentheit, der steden

Toevlught, zit voor ’t Hollantsch hof,

In haer kracht, en aengebeden,

Met onsterfelyken lof.

Eene kroon met zeven straelen

Geeft een’ luister on het hooft,

Die de Zevenstar in ’t praelen

Met gesteente en gout verdooft.

Keizers, Koningen, Gezanten,

Al wie tegens slaefschen dwang

Zich in ’t blanke harnas kanten,

Van den op- en ondergang,

Komen haer van verre groeten,

Treên in onderling’ verdragh,

Daer ’t gewelt voor haere voeten

Leght verwonnen slagh op slagh.

Zy verwelkomt alle heeren.

d’Oorloghsamptenaers staen reet

Uit te voeren ’t hoogh begeeren,

Naer den eisch van hunnen eedt.

Elk ontziet in plicht t’ontbreeken.

Elk moet zwijgen : zy magh spreeken.

ui. //. 94. J. v. Vondel.

Leidsche gedenkpenning op den vrede van Breda. 1667. v. L 11. 559.
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1

Op Qodts zegenrijcke Vreede, verkregen

tusschen Engelandt en Hollandt.

Hoe heerlik komt dus weer die middag-son

[op bralle,

Europa singt van vreugt, de Leeuw van

[blijdschap lacht,

Wijl dat de vreêvaan swayd van Brit en

[Neerlants walle

;

Het helsche Monster, die de pest des oorlogs

[bracht,

Is knarsende van spijt, in d’afgront vast

[geslooten,

Dus bloeit de vrientschap weer van eens-

[geloofs-genoten.

Nu kan den Batavier en Brit weer aassem

[halen,

Wijl ’t donderent metaal, het swaart, en

[enterbijl,

De kogels, bus, en kruyt, ’t geen Mars doet

[zeegepralen,

Vervloekt is met Beloon, en Mavors bloed’ge

[stijl,

Op ’t woedent moort-tonneel der schrikb’re

[offerdisse,

Staat nu de vreê-bannier die ’t oorlogsvuur

[quam slisse.

Laat nu de Teems en Maas, en ’t Y hun

[wimpels swiere,

De koop’re draaken spouwen nu geen

[moordt-banket,

Maar daav’ren bly geschal, m’onsteek de

[vreugdeviere

:

Een Goddelijke Vree werdt noyt door quaat

[belet.

Kom Broeders gy in ons, wy in uw havens

[landen,

V aar dat de liefde plaatst, is ’t veylig voor

c 278 ‘ [het stranden.

B. Boekholt.

Toezang.
Toon

:

O schoonste Personaadje : en zoo voort

Laat and’re Lauw’ren vlegten,

Om ’t moedig Hooft der dapperste Oorlogs-

En hun zeeghaftig vegten, [helden

;

Op hoog een toon, aan ieders ooren, melden.

Ik roem de Vreê, die, voor al ’t wee,

Dus lang met smart gedraagen,

Door haar vermoogen,

De blijdschap, voor elks oogen,

Op doet daagen.

Wel op dan, Steedelingen

!

Laat uwen dank tot in den Heemel hooren

:

Wilt Vreê heur lof toezingen;

Wijl, door’er kragt, de Welvaart is herbooren.

Zeespookken, koom, Dans op de stroom,

En ’t rollen van de baaren

:

Naardien ghy weeder,

Zoo vailig, op en, neder,

Nu moogt vaaren.

Veldnimfen! pluk nu bloemen,

En wild daar meê, de lieve Vreede kroonen,

Heur deugd, en gaaven roemen.

In Hutjes moogt ghy, zonder vreez, nu woonen.

Kniel voor haar neêr; Want d’ opper eer

Heeft zy met regt verkreegen.

Wilt dan staag denkken,

Als Staatzugt u koomt wenkken

:

Vreed’ baart zeegen.

XLtX. 169.

Vreughde-galtn over de Vrede gemaeckt

tusschen Engelant en Nederlant.

Daer wert geen Hollandts bloet, noch Engels,

[meer vergoten

;

Men weet van slaen noch stooten,

Men klampt niet meer, verstoort,

Malkand’ren wederzijds als Leeuw, en Beer,

[aen boort:
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Het donderend’ geschut, de spoken van de

Geen Zeeman meer en quellen; [Hellen,

Men siet geen Boeve-net,

Met Menschen breyn en bloet, of darmen,

[meer besmet.

Men hoort geen beenen meer noch afgeschote

Langhs d’Overloopen rollen
;

[bollen,

De Zee leyt stil en kalm,

En geeft alleen van Vreed’ een aengename galm.

Men sendt geen Branders meer, noch helsche

Malkand’ren op de zijen, [Spokerijen

Dat Duyvels instrument,

Is sat van moordery, en braden sonder endt.

De Bloed-Vlagh waeyt niet meer,

Maer in de plaets van die, de Witte gins en

[weer:

Men geeft als Broederen malkand’ren d’hant

Niet om in slaep te sussen
;

[te kussen,

Maer op een vaste gront,

Gelijck voor henen was ’t vermaerde Zout-

[verbondt.

Dit’s nu tot hier toe wel : maer hebben wy
Nu sulcken vasten Vrede, [daer mede

Waer op we mogen staen,

En sonder schrick en schroom blymoedigh

[slapen gaen ?

Gedenkpenning op den vrede van Breda. 1667. v. L. 11. 559.

Men peyt geen Stroomen meer, om Koninck-

Den Temis af te slepen, [lycke Schepen,

En door een stoute hant,

Die Boenders van de Zee te setten in den brant.

Men jaeght de koorts niet meer op ’t lijf van

[’s Koninghs wooningh,

Als Londen en de Koningh,

Geseten in den dut,

Sien voeren uyt haer lant de Karei met sijn

[Schut.

Men hoort geen Swaerden meer, noch Spiessen

[t’samen klincken,

Om menschen te vermincken

;

Och oft soo waer! dan hoor, dit moeten wy

En vlijtigh overleggen, [u seggen,

Soo langh wy niet en staen

Met onsen Godt in vree, soo kan ’t niet

[vredigh gaen,

Soo sal hy of van verr’ of van naby, sijn

Als Arenden beroepen, [Troepen,

Die, eer men ’t dencken sal,

Ons sullen slingeren, en werpen in de val.

Indien de pracht en prael, indien de dertel-

Van Dorpen en van Steden [heden

Niet werden ingekort,

Soo sullen wy eer lang ons sien ter neer gestort.
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Indien ’s Landts-Vaderen geen wys’daer op

Om Godts alwijse Wetten, [en setten,

Te houden by haer kracht,

Soo sullen wy eerdaeghs ons sien tot niet

[gebracht.

Indien de Harderen van Godts geliefde

De sonden niet en mercken, [Kercken

Of swijgend’ overslaen,

Soo sullenwy helaes ! helaes ! haest t’ondergaen
f

Indien oock d’echte Lien, haer liev’en en diere

Niet spoedigh en verhind’ren [kind’ren

Te loopen in het wilt

Soo sullen wy eerdaeghs het alles sien verspilt

;

Want doch, die Vrè daer Godt sijn zegel en

(Als Hemelsch’ onderpanden) [sijn handen

Niet opgedruckt en heeft,

Is als een misgeboort, dat haest den adem

[geeft.

Wel dan; op dat de Vrè gemaekt met onse

Magh bondigh zijn en duuren, [Buuren

Soo laet ons met der spoet,

Hem vallen om sijn vreed’ en gunstigh oogh

[te voet,

En sonder om te zien, der sonden-vloeden

Om Vrè met hem te maken; [staken,

Soo sal de Vrè gemaekt

Met Engelant en Ons, noyt werden ons

[ontschaeckt.

Soo sullen wy sijn volck, en Engelant, soo leven.

Dat yder een sal beven,

Die maer sijn Oorloghs-tant

Sal slaen in onsen Tuyn, of ’t Rijck van

[Engelant.

Daer wert geen Hollants bloet noch Engels

Als water door de goten, [meer vergoten,

Men klimt niet meer aen boort,

Om d'een den anderen te smijten over boort.

Het donderend’ Geschut, de Blixems van de

Niet meer na ’t moorden hellen,
[
Hellen

,

Men siet geen Boeve-net

Met bloet en breyn bemorst, noch eenigh

[Menschen net.

Men hoort geen beenen meer, noch afgeschoten

Te samen harde-<Wzk/z,
[
Bollen

De Zee leyt wel gerust,

En geeft alleen een galm van Vreed’ en

\¥>xoedexrust,

Men sendt geen Branders meer, noch helsche

Om Schepen af te rijen
;

[Spokerijen

Dat Duyvels instrument,

Is sat van moordery, en dapper d&gement,

Men peylt geen stroomen meer, om ’s Konings

De Themis als t’ ontstelen, [Zee-Kastelefi

En door een stoute hant,

Die aen Vulkani maets te geven in de hant,

Men jaeght de Koorts niet meer op ’t lijf van

[Londens Leden,

Wanneers’ onlanghs geleden,

Des Koninghs Dwinge/^w/,

Sien moesten langhs den Teems afdruypen

[naer ons Lant.

Men hoort geen Swaerden meer noch Spiessen

[t’ samen klincken
;

Men geeft geen klinck om klincken
,

De Bloed-vlagh waeyt niet meer,

Maer wel de Vrede-vlagh, op Stroomen, Zeen,

[en Meer.

Men geeft als Broederen, de mont en hant

Niet door verraders kussen, [te kussen,

Maer op een vasten bond

Gelijck voor desen was ’t vermaerde Zout-

\yexbond

Dit’s nu tot hier toe wel: maer is men nu

Met sulcken slagh van Vrede f [te vrede

En kan men daer op gaen,

En sonder schrick en schroom blymoedigh

[slapen gaen ?

Och oft soo waer ! dan hoort, dit moeten

[wy wel zoeten,

Soo spreeckt oock ons Geweten,

Dat voor soo langh wy niet

20
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In vrede staen met Godt, soo is het alles niet:

Soo sal hy of van verr’, of van naby, sijn

Als Arenden met Troepen \troepen

Doen komen over ons

Om onse Wooningen te rooven, en het ons'

Indien de pracht en prael, indien de

Van gist’ren en van heden

,

[dartelheden

Niet werden uytgeseyt,

Soo sal Godts zegen ons haest werden opgeseyt.

Indien ’s Landts Vaderen haer Swaerden niet

Om Godts alwijse Wetten
,

[en wetten

Te houden in haer macht,

Soo sullen wy eerlangh ons vinden sonder

[Macht.

Indien de Harderen van Godts geliefde

’t Geen vuyl is en wanschapen [Schapen,

Geblinthockt over gaen

,

Soo sullen wy ons Landt haest sien te gronde

[gaen.

Indien oock d’Echte Lien de boos’ en quade

Van hare lieve Spruyten [Sprnyten

Doen wassen wilt en woest
,

Soo sullen wy eer langh het alles sien verwoest.

Want doch de Vrè daer Godt sijn Goddel ijeken

Als een Victory Zege, [zegen,

Niet op en heeft geset,

Is als een mis-geboort, van ’t leven haest ontset.

Wel dan; op dat de Vrè gemaeckt met

[’t Lant der Engten

Magh wesen als der Englen,

Soo laet ons op dien voet

Hem vallen om sijn vreed’ en gunstigh oogh

[te voet.

En sonder om te sien aen ’t quaet een eynde

Om vrè met hem te maken
,

[maken,

Soo sal de Vrè, gemaeckt,

Met Engelandt en Ons, noyt worden los

gemaeckt
,

Soo sullen wy sijn volck, soo voor sijn woorden

Dat yder een sal beven [beven,

Die t’ Zeewaert of te Lant,

Sijn Oorloghs-tant sal slaan in Ons, ofEngelant.

CLVii. 24. V.ab Oosterwijck.

Bellone.

1667.

Een penning, op last der Staten van Holland bij gelegenheid van den vrede van Breda gesloten,

vertoonende eene Maagd
,

die den Nijd met voeten treedt, gaf Karei II zoo veel aanstoot, dat de

Staten den stempel lieten vernietigen. Toch werd deze penning genoemd bij de opsomming der redenen

van oorlogsverklaring in 1672.

Verklaaring over de Zinnebeelden, op de Gedenkpenning, gemaakt ter gedagtenis der

Vreede, tusschen den Koningh van Groot Brittanjen, en de Ho.Mog. Heeren Staaten

Generaal, welke Stempel, door misnoegen van den Koningk vernietigt is.

d’eene zyde.

Zagtmoedig, en Dapper.

Die ’t Vrygevogte Neederland

Wil zien in een volmaakten stand,

Die slaa zijn oogen op dit Beeldt:

De goude Rijkstaf die ze zwaid,

Leert elk
;
dat wijze wakkerhaid,

In ’t heerschen, hier de hooftrol speelt.

Zagtmoedighaid heur staag verzelt

;

Maar als de Staatzugt, en ’t Geweldt,

Heur oude Vryhaid rooven wil;

Dan toont ze fluks een Leeuwen moed.

Dit zag de Teems, in d’oorlogs gloed;
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Des wierd d’ontstelde Zee voort stil

:

De Nijd vertreeden, Vreê gebaart,

De Vryhaid, en het regt bewaart.

d’ander zyde.

Vreede baart Zeegen.

Nu rust, en roest het Oorlogs zwaard,

De Vreede niet dan Zeegen baard;

Wijl zy Godts liefste Doghter is

:

Heur oogen, morgenstarren zijn:

Heur borsten, oly, melk, en wijn,

Ons daagliks schenkken aan den Dis.

Zy pronkt met heur ontvlogten haar,

En Eikenkrans, die ’t wreed misbaar

Der Staatzugt, en ’t geweld, staag hoont

:

De Teems, de Zaine, en Belt, vernoegt,

Aan ’t Vrye Neederland gevoegt,

Daarom, met vreugd, heur Godhaid kroont.

Wel zalig is dan Zee, en Land,

Daar Vreede, in d’oegst, heur Standaart plant.

XL1X. 137.

De door den Koning van Engeland gewraakte penning op den vrede van Breda. v. L. 11. 555.

Matrozen Lied van omstreeks 1667.

Stem:

Vroolijcke Oeesten, &c.

Wel op als Helden die varen mee,

Het sal hem gelden nu op de Zee,

Ons Zeyltjens zwellen, couragie nouw,

’t Sa bootsgesellen u Kabeltouw

Met t’Ancker op windt,

De koelte begint,

Adieu mijn Vaderlandt bemint.

Na Inje verheven, ach ! wat een vreugt

Is ’t in ons leven voor onse Jeught,

’t Sa kloecke basen houdt u constant,

Wilt lustigh blasen in ’t warme Landt

:

Dus toont u niet douw,

Als Helden getrouw,

Strijt vroom voor ’t Edel Huys Nassouw.

Matroos, Soldaten, daer Peper wast,

Binnen Ternaten, Ivoor, Damast,
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U Specerijen vindt men seer veel,

Doet ons verblijden u Zijde geel,

Malacka, Japon,

Te Bantam, Sylon,

Surat, Maleye en Ambon.

Wy met begeeren trecken van hier,

Tot onser eeren met groot pleysier;

Blaest een Tabackje fraey uyt de mondt,

Dan een Arackje, hey dat ’s gesont:

Verlaten wy ’t bier,

Wij vinden alhier

Ons herten-lust met groot pleysier.

’t Sal lust verwecken als wy seer dra

Sullen intrecken Batavia,

Ons welkom heeten, staet in ’t Gelet

’t Kanon los schieten, Roer of Musquet

;

En heb je dan Munt,

Doet dat je dan kunt,

Als ghy leght op ’t een of t’ander punt.

Adieu dan Vrienden en Maeghden al,

’k Hoop u te vinden in ’t Soetendal,

Als ick de stroomen van den Nephtuyn

Weer ben gekomen aen Sparens-duyn,

Heet mijn wederom

Dan weer wellekom,

Drinckt eens op mijn gesontheyt om.

xix. 5. Proeven doet smaken.

Liedeken.
Op de sangh:

De schoone die my dus marüliseert, &c.

Ghy Windetjens kijckt van Zuyde-waerts uyt,

Ons Sloepjen is in Zee

:

Voor ’t hommelen stommelen keert mijn Schuyt

Tot aen een goede Ree:

Mijn sinnetjens door haer Minnetjens kranck,

Die sweven nu in haer kleyn Schuytjen ranck.

Ons Sloepjen isser van Hoop ’t gebouw,

’t Vreesjen de baertjens zijn:

Mijn Minnetjen isser mijn Cabel-touw,

Drie Kusjens ’t Anckertje mijn.

Drie Kusjens van haer Lipjens teer

Daer aen mijn Schuytjen swieret gins en weer.

De vlammetjens van haer Ooghjens de Wint,

Haer Lipjens d’Ancker-grondt.

Mijn Zeyltjen sitter Cupido en spint

Daer meed’ick dwael door ’t rondt.

O ! dwalende malende swevende Schuyt

Wanneer doch suldy hier eens raecken uyt?

Neptune, Neptune weest my doch mee,

En hebt met mijn ontfarm,

Dat mijn ranck Sloepje raeckt van de Zee

Te rust in sijn Liefs arm.

In sijn Liefs arm te rust, met lust,

Op dat mijn brandtjen eens mach zijn geblust.

Dus hobbelt en dobbelt vast ’t harteken mijn,

Van loef-boordt tot aen ly:

Wanneer och ! wanneer, Lief, sal het eens zijn

Dat ick legh aen dijn zy?

Met u schoon mondelijn mondt aen mondt,

Tot dat ons wecken sal den morgen-stondt.

Och ! Hemel och ! hoogen Hemel groot,

Geef my mijn Lief te loon,

Soo langhe tot dat ghy door den Doot

My brenght in uwen Throon.

En alle die sweven noch in den Boot

Geeft hun tot loon haer Alder-liefstens schoot.

xin. 274. F. G. Drieduym.
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1645. LANDVOOGD COROMANDEL 1663. ADM. EN SUPERINT. 1666.

ONDERWIERP MAKASSER. GOUV. GEN. IN 1681.

ZWARTEKUNST-PORTRET. ANON. M. P. 5050.
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Verovering van Makassar onder Corn. Speelman. 1666—1669.

D’Heer Cornelis Speelman.

Den Dapperen Speelman die de trotse

[Macassaren

Volstreckt verheerde, voor de groote

[Maetschappy

;

Bouton ontsette, van haer vyandlycke

[schaaren

;

Molucke vryde voor geduchte dwinglandy,

Thoond dus syn wesen; op den throon van

[syn gelucken.

Syn Staat en Cryghscund is door kunst niet

M. p. 505i. [uyt te drucken.

Jacob Steendam noch vaster.

Op den Heer Kornelis Speelman, Gebieder

van de kust van Kormandel.

Op zulk een Speelmans toon en brommende

[oorlogssnaren

Danst in Oost-Indië het heir der Makassaren.

Den harnasdans in bloet. Bouton, om 't hart

[benout,

Schept adem. Joupardan wort Rotterdam

[geheeten,

Naer ’s Helts geboortestadt, Geen eeuw zal

[dit vergeeten.

De drie Molukken, eerst aen ’t wanklen,

uil. 1. 557. [staen nu stout.

J. van Vondel.

Op de afbeelding.

Dits Speelman, dwangh der Makassaren,

Die met het roeren van zijn snaren,

Haar zidderen en beven doed

;

Dit is dien Hoofdman over honderd,

Die met zijn stem voor haar so donderd,

Dat haar ontsakt en hart en moed.

Die met het sparren van zijn blikken,

Haar grootste helden doed verschrikken

;

Ja snelder vlieden, als de wind

:

Die weer lieftalligh haar genadight,

En door zijn gunst weer so besadight,

Dat hy haar, als met liefde bind.

Dat is zijn kunst, dan bar, dan goedig,

Niet altijd slap, niet altijd bloedigh,

De middelwegen in te slaan

:

Op die manier doet hy haar groeyen,

Van jaar op jaar noch meerder bloeyen,

Op die voet doet hy ’t Land bestaan.

XLIV. 22 DE NEYN.

Journaal, van de Fluyt Delfs-Haven, Van
Holland uitgevaren na Oost-Indië.

Stem

:

Schaamt u gy Brabants Heeren.

Wanneer men heeft geschreven

Duizent zes hondert eeven

:

En agt en zestig Jaer:

In Dezember tien dagen

Quam ons de Wint behagen

Liepen in Zee voorwaar.

Wy zeilden zeer blyhartig

Uit Holland is waeragtig

Met God na India

En wisten van geen treuren

;

Maer laes ’t quam ons haast gebeuren

Vyftien dagen daer na.

’t Kanael wy af passeerden

Geen Vyand ons en deerden

Maer in de Spaenze Zee

Quam ons een Turk aenranden

Met zijn bebloede handen

Maer God ons bystand dee.
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Hy lokte ons zeer schoone

Liet Prince Vlagge toonen

Regt of hy was ons vriend

Maer men zag haest zijn vaene

:

Met Turkze halve maene

Het welke ons niet en dient.

Ses stukken wy maer konde

Gebruiken doen terstonden;

Nog kreeg den Turk zijn deel

Want wy ook allegaare

Speelden met onze snare

Zeer deftig op zijn veel.

Hy liet de Bloet-vlag waeijen

Zijn Sabel liet hy zwaeijen;

En schoot vast schoot op schoot

Wy mee als kloeke baezen

Sloegen wel twaelf glazen

In ’t lesten God verdroot.

d’Adelboom van Turkeijen

Die ons zo quam bestreijen

Ruim dertig stukken groot

Omtrent veertig minnaren

Schoot hy tot ons bezwaaren

Zoo gequest ofte dood.

Ons Schipper hoog en waerdig

Die bleef daer dood zeer vaerdig;

En ook ons Commandeur

Maer evenwel als helden

:

Wy ons daer te weer stelden;

Sonder druk of getreur.

Onzen Bootsman kloekmoedig

Die liet zijn leeven bloedig

Mee voor den Turkzen hond

En nog neege perzoonen

Ging de dood niet verschoonen

Sturven aldaer terstond.

d’Admirael van Algiere

Riep wilt gy goet quartiere

Strykt Vlagge na mijn zin:

Doen riep ons Opperstuurman

;

Daer heb ik geen manier van

Liever den brand daer in.

Og menschen allegader ?

Komt nu tot God al nader

Wy hebben werk na loon

Verlaat u Nevels duyster

;

Kom ziet u hert vol luister

Na ’s Hemels hoogen Troon.

Eer wy ons Christen zielen :

Zoude laeten vernielen

Van u turkze gebroet:

Liever daer voor te vegten :

Voor ’t Vaderland als knegten

De lesten druppel bloed.

Prince wilt het verligten :

Doen ik dit Lied ging stigten

Lag ik zwaer gequest te kooy

Op de Fluyt Delfshave.

Zingt het met stemme brave

Al gaat het niet zeer mooy.

LXXII. 42.



WILLEM VAN DER ZAAN DE OUDE EN ZIJNE ECHTGENOOTE.

ie EN 2e ENG. OORLOG. MIDDELL. ZEE 1657. SN. 17 MAART 1669.

TEGEN ZEEROOVERS.

GESCHILDERD PORTRET. ANON.

VADERL. FONDS TOT AANMOEDIGING VAN 's LANDS ZEE-

DIENST, TE AMSTERDAM.
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1669. WILLEM VAN DER ZAAN. 159

Willem van der Zaan
,
de oude

,
broeder van Joris van der Zaan. S.b.n. Eerste

en tweede Engelsche oorlog
,
Middell. Zee 1657. Sneuvelde 17 Maart 1669

tegen Algerijnsche zeeroovers.

Op het grafmonument van den Schout bij Nacht Willem van der Laan. Gesneuveld in

een gevecht met een Algerijnsch roofschip bij kaap Tres Forcas 17 Maart 1669.

Dus leeft men na de doot. Vijf goude ketenen had hij voorheen

Dit is door ’t landt tot eer van Van der [genooten

[Zaan bestelt. Rust hier tot eer van haer, die uyt hem

Omdat een rooversschoot ontzielde dezen helt zyn gesprooten.

Begrafenispenning van Hendrik Vollenlwve. De Vries en de Jonge II. IX l

Hendrik Vollenhove 1630—1669.

Luitenant iti 1663. Kapitein op de vloot van 1666. Gedroeg zich dapper in den slag van 3 Aug.

en was vlagkapitein van Van Ghent in 1667. Ovtrl. 28 Sept. 1669.

zijn begrafenis-penning:Opschrift van

Hier strijckt het Britsch gevvelt voor Neder-

[lant de vlagh,

De Zee heeft nooit gevvaeght van zulk een

[zwaeren slagh.

Keerzijde :

Gij die als vrienden mij gedragen hebt ter aarden

Wilt voor Uw laatste dienst dit, mij ter eer,

[aanvaarden.



i6o 1669. JAN VAN AMSTEL.

pan van Anistel, Kapitein. Sont. Nyborg. Slagen van 1666. Chattam.

Overl. 29 Sept. 1669.

Ter eeuwige gedachtenis.

Hier rust d’eer der Amstelheeren,

Jan van Aemstel, die den Sweet

Holp met kracht te Funen keeren,

En Gustavus zeemaght sleet,

Tromp de handt bood tweepaer dagen,

In den slagh met Brittenlant,

Zwaer gewont, op zee geslagen

Om de kroon van d’overhant.

Looft dien trouwen Zee beschermer.

Houwt zijn naem op eeuwigh mermer.

l. iiui. 72. J. van Vondel.

Grafschrift.

Van Aemstel, die den Zweed op Funen

[dorst bestoken.

Drie zeeslagorden van de Britten heeft

[verbroken,

En zelve d’eelste telg van ’t edelste geslacht,

Die dappre helt, befaemt by Indiaen en Mooren,

Rust hier in ’t marmergraf, door eedler doot

[verkracht.

Degrafworm maele vry het kout gebeent tot stof,

Zijn deugt hout stant: en vult den aertkloot

vu. 203. [met zijn lof.

J. A. V. D. Goes.

Mattheus van den Broecke. Overl. 1685.

Opperkoopman
,

later bewindhebber der O. I. C. en Burgemeester van Dordrecht. Adm. der byzonder

rijk beladen retourvloot van i6yo.

Op de afbeeldinge.

Het borst-cieraad, den Heer Mattheus van

[den Brouck’

Geschoncken, voor den dienst de maatschappy

[bewezen,

Betuygt sijn helden-aardt, stantvastig, trouw

[en klouck:

In ’t Vaderlandt erkend, in de Indien geprezen,

Die tredende in ’t bewind van Hollands oudste

[stadt,

Als Burgemeester, ’t stuur der Vaderlandsche

[zaken,

Hand-haafde, met een vloot, van onwaar-

[deerbre schat:

Naar ’t Landt in veijligheijd geleijde door

[’t bewaken,

Die met de liefde tot de vrijheijd, op sijn dood,

Zijn leven, zijn bedrijf en laaste reden sloot.

M. P 754. J. OüDAAN.

Ter gedachtenisse.

Hoe legt der borgren moed gezonken,

Nu Van den Broek, in ’t graf geklonken,

Het hart van yder houd in druk

En droefheit, buiten maet gestegen.

Elk zucht op ’t missen van dien zegen.

Het Raedhuis voelt dit ongeluk,

En schreit vergeefs met bloedige oogen

Op zulk een’ Staetheer, ons onttogen.

Gelyk zijn glorie aen het wassen

Zig spreidde aen ’s aertryx uiterste assen,

Gevoert op wieken van de faem

;

Zoo stygt de droefheit aen de wolken

By inheemsche en uitheemsche volken

;

Die immer hoorden zynen naam.

Maer Neêrlant, aen zyn deugt verbonden,

Voelt best de slagen van die wonden.

Dat zal zyn’ naem in parkementen

Der onvergankelykheit prenten

:



JAN' VAN AMSTEL. KAPT. SONT. NYBORG. SLAGEN VAN 1666.

CHATTAM. OVERL. 29 SEPT. 1669.

GRAFMONUMENT TE SCHIJNDEL.
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1670. MATTHEUS VAN DEN BROECKE. l6l

Daer hy, aen d’eeuwigheit gewyd,

En van zyn zorg en quael genezen,

Geen nare stormen heeft te vreezen,

Of ’t buldren van de zwarte nyd,

En staetzucht, die den band der landen

Van een durf ryten met haer tanden.

Een man, wiens trou, aen ons gebleken,

De welvaert van de stad hielp queken,

Verdient een graf van diamant.

Zyn deugt, altyt gewoon altaren

Der goede Vryheit te bewaren,

Van geene nevelen vermant,

Staet in het dankbaer hart geschreven

Der borgren, daerze altyd zal leven.

lxxi. m D. van Hoogstraten.

Journael ghehouden nae India.
Stemme :

’t Amsterdam al op de Ree.

Recht voor Texel op de Ree

Leggen wy gereed te varen

Door de woeste wilde Zee,

Over soute stoute baren,

Nae Oost Indien rijck vermaert,

Met de Vreed’ die God bewaert,

Als hy ons ’t leven spaert.

't Wintje wayt als Oost Noord-oost

Wind’ op Anckers, set by Zeylen,

Loots-man, weest nu wel getroost,

Wilt nae diept en drooghte peylen,

Sie nae ton en Bakens mee,

Dat wy op een drooge stee

Niet raken, maer in Zee.

’t Landt van Dov’ren leyt aan Ly,

Singels wy met lust passeeren,

Bevesier en Wight voor-by

;

Poorts-landts hoeck kan ons niet deeren,

Goustart, Lesert, Sorles lest,

Daer meed’ zeylen wy Zuyd-west,

En Zuyden dat is best.

’k Sie de Hemels hooge top

Aen de Cnarische Eylanden

’t Noord-passaed waayt lustigh op,

Strijckt de Mars-zeyls aen de randen;

Stuur-man, schiet de hooghte kant,

Voor de Steven doemt het Landt

Dan dreyght ons klip of Strandt.

Jago van ons aen Stuur-boort,

Om de Lini te passeeren,

Zeylden Zuyd Zuyd-oost al voort

Mosten noch in ’t eynd laveeren,

’t Ooste wintjen koelde dicht,

Trijnedad quam aen ’t gezicht,

In ’t op gaen van het licht.

Man te Roer, houd’ Zuyd-oost aen,

’k Sie Testandi Ghun al blieken,

Laet de koers nu Oost aen gaen,

Dese wind’ die wil ons schicken,

Ende brengen op de Ree

Aen de Bon-sperans uyt Zee,

Daer wy ververschen mee.

Zeylden Zuyd’ ten Oost van hier,

Om de West-passaet te treffen,

Daer nae Oost met groot playsier,

Sagen doen Sant Paulo effen

;

Sackten weder om de Noord’,

Kregen ’t West-Mason aen-boort,

Dus gingh ’t nae Java voort.

Mannen, sie voor uyt nae Landt,

Om de Straet Sunda te ramen,

Neem het Diep-lood’ in de handt

:

Dan soo komen wij te samen

Aen de Stadt Batavia,

In het Rijck Jacketra,

Daer wij verlangen na.

XIII. 46. F. G. Drieduym.



IÓ2 1670. MATROZENLIEDEREN

Een Calis-Liedt.
Stemme

:

Oosterlingh’, seyd sy, Oosterlingh
,

Ofte : O Heyligh saligh Betlehem.

Al is het nu een slechte tijt!

Een Kalis weet niet veel te winnen

:

En ’t geen men heeft dat raeckt men quijt,

Behalven radeloose sinnen.

Adieu mijn Wijf en Kind’ren al,

lek gae om een goe buyt te halen;

Als ick weer by u koom, dan sal

lek alle Man met Goudt betalen.

xin. 50. F. G. Drieduym.

Wel eertijds in mijn Jonge fleur

Was ick een hertjen sonder sorgen

:

Maer nu is ’t menigmael getreur
;

Want Truy-buur wil niet langer borgen.

Waer ick alleen, ten was geen noodt;

Maer Wijf en Kind’ren my beswaren:

Mijn Ambacht is soo goed als doodt,

Niet beter als om veer te varen.

Nae Vranckrijck is de Huur te min,

En Oosters uyt kan ’t weynigh wesen

;

De Straet woud ick wel garen in,

Behoefd’ men niet den Turck te vreesen.

Oost-Indien houd’ick lief en weert,

Het wort van menigh Man gepresen;

Want als het goet hier is verteert,

Soo kan men daer noch Joncker wesen.

O rijck en wijt vermaerde Strandt,

Wie kan u staet en schat ontbinden ?

Want is’er een Luy-Lekker-landt,

Dat salmen in Oost-Indjen vinden.

Mijn Pack en Sack is al gereet,

lek meen wel haest van hier te scheyden;

En is’er noch een lecker beet,

Die mach hem oock in tijts bereiden.

Een Christelijcke Schip-vaert, na ons

Vader=Iandt.
Stemme

:

Een jonek-vrouw die mijn hart door wont.

Al die tot varen is gesint,

Vervoegh hem in de Boot;

Ons Schip dat heeft al voor de wind:

Komt vry soo kleyn als groot,

Kom Man en Wijf, en Kinders mee,

Begeeft u van de Strandt

;

Al gaet het door de woeste Zee,

Wy komen haest aen Landt.

Kom haestigh, en zijt wel gerust,

Elck toon hem als een man

;

Wy gaen na d’alderbeste Kust,

Diemen bedeneken kan

;

Wy zeylen nae een Koninckrijk,

Dat eeuwigh sal bestaen

;

De vroome hebben daer haer wijck,

En sullen niet vergaen.

Ons Schip is sterek en mooy gebout

Van een goet Timmer-man;

Het ruym is kostlijck of-gestout,

Meer als men deneken kan,

Tot noodruft en oock tot vermaeck,

Wat ziel en lichaam hoeft,

lek bid u (’t is een groote saeck)

Stap in, niet langer toeft.

De trommel slaet, maekt u gereed,

Het is een Reys voor weynigh Jaren,

Al wie met de gekroonde Vreed’

Nae ’t Rijck van Jacketra wil varen,

Ons Masten, Stengen, Raes sijn sterek,

De zeylen sijn oock goet,

Soo Anckers, Kabels, en Tou-werck,

Daer men op rusten moet

:



MATTH. VAN DEN BROECKE. OPPERKOOPMAN, LATER BE-

WINDHEBBER DER O. I\ C. ADM. DER RETOURVLOOT VAN 1670.

ÖVERL. 1685.

GESCHILDERD PORTRET DOOR S VAN HOOGSTRATEN.

RIJKSMUSEUM.
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1670. MATROZENLIEDEREN. 163

Ons Vlaggen waeyen openbaer,

De Zee-bries maeckt ons vry,

Daermee betoonen wy van waer,

En wat ons handel sy.

Ons Loots spant boven al de fleur

Ons Stuurman die is goet,

Dies raken sy in geen getreur,

Wat klip haer oock ontmoet

:

Sy hebben Diep-lood, Boogh en Kaert,

Haer Peyl-kompas is kant,

Om soo een groot en verre vaert

Te doen nae ’t Vader-landt.

Maer, Vrienden, beelt u dat vry in,

Dees Reys heeft veel verdriet

;

Dan is de Windt niet nae ons sin,

Dan dient de Stroom ons niet.

Dan moet de Pomp gedurigh gaen,

Dan is ’t een storm in Zee,

Dan breeckt de Fock, dan de Besaen,

Dan gaet het Ancker mee.

Al is ons Schip-vaert vroom en wel,

Ons wandel trou gestelt,

Noch hebben wy Vyanden fel,

Die ons doen aen gewelt,

Sy soecken ons met Schip en Goet

Te brengen in ’t verdriet:

Maer al haer rasen, hoe verwoet,

En kan ons schaden niet.

Want onse Opper-reeder geeft

Ons Wapens meed’ aen-boort,

Daer voor een yeder schrickt en beeft,

Als hy die siet of hoort

:

’t Sy Jood, of Moor, of Mahomet,

Of een onrusten Christ,

Wort maer ons scherp op haer geset,

Ten eynden is de twist.

Waeck maer getrou op u quartier

Ten eynde van de vaert,

Versuym geen tijdt by Wijn of Bier,

Noch al te suynigh spaert

;

Klim aen de Stengh, en sie voor uyt,

Of sich geen Landt op doet;

Want die tracht nae een goede Buyt,

Met yver soecken moet.

Ick sie de Wal van ons aen ly,

lek sie het schoon Paleys,

Stuur dese Haven niet voorby,

Dan hebben wy de reys.

Op Mannen, op, en danekt ons Heer,

Sijn lof en prijs hem geeft,

Die ons tot saligheyt en eer

Al hier geholpen heeft.

xiu. 144. F. G. Drieduym.

Een smaldeel onder bevel van Willem Jozef Baron van Ghent naar de

Middellandsehe zee gezonden ter bestrijding der zeeroovers ; een tocht

met goeden uitslag bekroond. Aug. 1670

Nederlaeg der Turken, onder ’t beleit van den Edelen Heere Willem Jozef,

Baron van üent, Luitenant ammirael &c.

Algiers, het bloedig roofschavot En ziet zijn roofvaerdy betoomen.

Der wilde Middellandsche stroomen, De kust van Barbarye waegt

Wort eindlijk van zijn kroon geknot, Van zoo vermaerde nederlaege,



164 1670. EEN SMALDEEL ONDER VAN GHENT NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE.

Nu Gent de zeestraet heeft gevaegt

Van die gevreesde waterplaege,

Die, dol van roofzucht en verwoet.

Versmoorde in eene zee van gloet.

De zon streefde op haer daghkaros

Ten derdenmaele uit d’oosterkimmen,

En brak de regenwolken los,

En quam met schooner stralen klimmen,

Geheldert door de noordewint,

Toen Hollandsch Ammirael, verbolgen,

Den blooden Turk, ter vlugt gezint,

Dus vrugtloos in zijn zoch te volgen,

Hem aengreep dat hy droop, vervaert,

Gelijk een rekel zonder staert.

Nu, drijft vry af voor wind en stroom

Gy plonderende watervogels,

Bestorven om het hoofd van schroom,

En vlucht met uitgespreide vlogels

:

Gy zult dien Jager niet ontgaen

Die u, van allenkant benepen,

Ten trots van uwe halve maen,

Zoekt in zijn vliegend net te sleepen,

Om dit gespuis, van ree tot ree,

Te dryven uit het velt der zee.

Daer beeft al ’t Afrikaensche strant.

De Moor ziet zelf zijn verf verbleeken,

Nu d’Oceaen in lichten brant

Een weerlicht spreit op alle streeken,

En rolt den donder van ’t kanon

In eene drift salpeterwolken,

Die stuift in d’oogen van de zon,

En dreunt in Nereus diepe kolken,

Als of Salmoneus met gedruis

Rinkinkte op Elis kopre sluis.

Maer wie zou ’t uitstaen tegens Gent,

Gewoon in Zee te triomfeeren,

En uit het oorloogselement

Niet, als met Zege, weer te keeren?

De Roofbarbaer kloppe op zijn mont,

Als d’Aemstel dondert met zijn vlooten,

Die stroopers op hun eigen gront

Verguist, en op het hart komt stooten,

En, moedig van den Teems verzelt,

Hun zeestandaerden scheurt en velt.

Daer drie paer kielen, even stout

Om onze koopvaert te bepaelen,

T’ontheisteren het vrye zout,

Bezwyken met hun Ammiraelen

:

Verstuiven in den rook en brant,

En dreigen met die zelve roede,

Al ’t roofziek en ongastvry strant,

Noch rookende van Turkschen bloede,

Dat, ziedende en beschaemt van spijt,

Noch hun verbaesde vlugt verwijt.

Gy hebt de heele kristenheit

O Helden! door uw deugt verbonden.

En wiert geen loon voor uw beleit,

Noch dank meer voor uw moet gevonden,

De kristenslaeven, vry gekocht

Met vier, en van ’t gewelt ontslaegen,

Verzwijgen noit dien trotzen tocht,

Zy zullen van uw lof gewaegen.

Zoo vaert de Zeeman weer gerust

Om winst van d’een na d’ander kust.

J. Antonides van der Goes.Vil. 33.



1670. KAPITEIN JOOST VERSCHUUR, 165

Joost Versc/uiur. Kapitein. Onderscheidde zich bij den tocht van 1670

naar de Middellandsche zee. Overleden 1671.

Grafschrift van den zeekapitein Joost Verschuur.

Hier rust Verschuur, die strant en duinen Geheel Turkyen dreef op strant,

Verbaesde, en schokte Brittenlant, En Lisbon voorjoegh en haer vlooten.

Op Nieuburgh vier gaf, en gantsch Fuinen, De Faem leght in geen graf beslooten.

lui. 11. 72. J. v. Vondel.

Begrafenispenning van Joost Verschuer. Cat. K. Penn. Kab. 1 1047.

Opschrift van zijn begrafenispenning.

Verschuer, die Stael, noch vuer der Vijanden

[ontzagh,

Gewoon zijn Lijf ten dienste van ’t Vader-

hand te wagen,

Daar Sweed, en Brit en Turck getuygenis

[af dragen,

Stierf Roem Rijk : Gun den Held, dat hij

[zoo Rusten magh.

Cat. K. Penn. Kab I. 1047. D.H.

Gelijckenisse van een schip.

Gelijck wanneer een Schip komt over Zee

[gevaren,

Gelaen met kost’lijckheyt, geslingert door

[de baren

Met zeylen op geset, en door de winden zwelt,

Soo dat somtijts de mast buygt, ’t schip op

[zijde helt:

Indien de windt te hart waeyt, dat men niet

[kan zeylen,

Dan moet men die wel haest neer-strijcken

[sonder feylen,



1 66 1670. GEL1JKENISSE VAN EEN SCHIP.

En werpen ’t Ancker dan beneden na de grondt,

De Kabel daer aen vastgemaeckt
;
dan oock

[terstondt

De stock van ’t Roer geteut, dat die niet

[veel kan roeren

;

Indien de storm verzwaert, moet men meer

[bot uyt voeren

:

De Zeylen dicht beslaen, dat die wel blijven

[vast,

De Kabel wel bekleed, gestijft oock mee de

[mast,

Soo leyt het Schip en rijdt, op Zee, los

[inde stromen,

Tot dat het weer werdt tijdt, om daer van

[daen te komen:

Soo ras die storrem wijckt, de Kabel dan

[men leydt

Om Spil, gewonnen dan, soo lang men

[’t Ancker heyt

;

Het selve dan aen boort, dient dan wel vast

[gebonden

Het Roer oock los gemaekt, de zeylen weer

[ontwonden,

Dan zeylt het Schip weer heen, soo langh

[dat op de Ree

Gekomen is na wensch, uyt de ontstuyme Zee.

Soo werdt dickmaels den mensch by een

[Schip vergeleken,

Dat in hem heeft gelaen deugd, daer men

[van kan spreken.

De Wereldt by de Zee, waer in dat is geen rust

:

Daer in hy hobt en tobt, dickmaals met

[met groot onlust:

Somtijts klimt hy om hoogh, tot boven in

[de golven.

En daelt weer schielijck neer, als of hy om
[sou tolven

En slingert gins en weer, van d’een baer

[voor en naer,

Van tegenspoet en ramp, en komt in groot

[
gevaer

De zeylen groot en kleyn, by veelderley ge-

dachten,

De windt, by Godes Geest, diemen niet moet

[verachten

:

Wanneer die somtijdts blaest in hem, soo

[sterck moet hy

De qua gedachten haest, gaen werpen aen

[een zy.

Het Ancker tot een hoop nemen, daer vast

[op bouwen

:

De Kabel waer Geloof, daer hy op mag be-

trouwen

Het roer sijn hert en tong, te degen wel

[bedwingt

Dat die niet al te ras, of los daer henen springt.

De Mast die hoogst in ’t Schip is, dat moet

[liefde wesen

:

Als hy heeft dese drie, en hoeft hy niet te

[vresen

:

Al wat hem over komt, in dese wereldt wijt,

Hoe seer die op hem briest, de storm dan

[wel af rijt

Al woelt sy nog so seer, met harde zware

[stromen,

Nogtans so sal hy wel dit onweer haest ont-

[komen,

Als gy komt ’t eynde reys, ’t Geloof moet

[houden vast

Met rechte Liefd’ en Hoop, eer dat hy wert

[verrast

En zeylen soo dan heen, tot dat hy na sijn

[Slaven,

Met rust ende met vreen, komt in behoude

cxxi. 130. [haven.

Lijd en strijd.

Een nieuw liedt van den Visserman.
Op de wys

:

In 'tgroote üilt valt veel te doen.

Den Visserman heeft veel van doen,

Eer hy hem kan ter Zee-waert spoen,
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Daer hy sijn Brood mee moet winnen:

Veel meer als ick kan versinnen

:

Soo aen Wandt, soo aen stel,

Yder een Boots-gesel

Heeft van doen, Kous en Schoen

:

Een paer Hosen met een Vel,

Leer-mouwen om den arm,

Een Zee-pack, met Bult-sack,

Een Combaers, oyt ontbrack,

Met een Schort, niet te kort,

Voet-doecken om ’tgemack:

Schans-loper dicht en warm,

Een Hoet met toppenant,

Dat past een Zeemans quant;

Mes en Schee, Lendenier seer aerdigh

:

Dan is hij eerst slaghvaerdigh.

Eer dat Visserman vaert naer Zee,

Soo maeckt men eerst sijn Stop wel ree,

Gevult met veelderley Spijse

;

(Gelijck als dat is de wijse)

Met geback, met gebloos,

Versch en soet, als een Roos

Yder Man, Kees en Jan,

Brengen ’t Scheep een Kruyt-doos,

Een Kanne met Syroop,

Boter, Kaes, is goet Aes,

Met Vleysch, ofte Speek

:

Brandewijn, moeter zijn,

En Toeback geen gebreck,

In Zee is niet te koop

:

Noch heeft hy voor den noot

In ’t gemeen Boter, Broodt

En Bier dat wel goet is gebrouwen,

Waer mee hy ’t lijf moet houwen.

Hier gaet den Visserman mee scheep,

En brenght dan daer al sijn gesleep,

Met Combaers, Bult-sack, Hooft-kusse,

Daer hy sijn vaeck op moet blussen:

Brenght sijn Stop, en sijn Wandt,

Met de Fles in sijn handt,

In het Schip, met een knip,

Soo vaert hy van het Landt

Na Zee, veel goeden nacht

Wenscht hy dan, yder man.

En sijn Vrouw, en sijn Kindt,

En sijn Moer, en sijn Broer,

En sijn Buer, en zijn vrindt,

Die hem daer na thuys wacht,

Met zegen van den Heer,

Die hy van boven neer,

Den Visserman altijdt wil geven,

Om eerlijck van te leven.

Als Visserman op Zee dan doet

Sijn Neeringh, dan betoonen moet,

Waer voor hy is Scheep gekomen,

Hy moet niet staen als de bomen,

Als d’een aest, dat hy blaest,

Als d’een treckt, dat hy zweet,

Als d’een schiet, d’ander siet,

Of het Wandt wel gereet

Geschoten werdt in Zee:

Als de Beugh, of het Wandt

Over boort, van de handt,

Gaet terstondt, naerde grondt,

Het Ancker oock geplant.

De Koek roept steyn ruym mee,

Dan haest na ’tv’ronder toe,

Dickwils wel mack en moe,

En schaften dan aldaer met lusten,

Daer na leggen tot rusten.

Soo langh den stierman overluyt,

Roept uyt Maets allegaer voort uyt,

Laet ons ’t Ancker aen Boordt winnen,

En dat met een moet beginnen,

Yder Man, toont hem dan,

Als een Heldt, in het Veldt,

Visser Jan, wilder an,

Met gewelt, hy hem stelt,
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Tot dat ’t Ancker weer rust,

Aen stier-boort, daer het hoort,

Op den Bough, daer het vough

:

Strack komt dan, daer een Man,

Vat de Lijn, als ’t genough

Gelegen heeft met lust:

Dat hijsmen ’t zeyltjen op,

Somtijdts tot inden top,

Om dan de Beugh weder scheep te halen,

Eer sy daer af verdwalen.

Den stierman vat de stock dan aen,

Drie, vier Man op den Hael gaet slaen,

Een om de Visch in te haken,

Om dat die niet wegh sou raken

:

d’Een inbackt dan soo gaeuw,

d’Aer onthooft Cabeljaeuw,

Derde spleet, dat hy zweet,

Set den hoeck weer wat naeuw,

Een snijdt en vleckt de Visch,

Soo raeckt Wandt, met de Beugh

Binnen boort, soo men meugh,

En de Visch, die daer is,

Aen een kant, met een vleugh,

Dan weder aen den disch,

Eten dan t’saem de Soo,

En zijn van herten vroo,

Indien zy Godes milden zegen,

Hebben dien dagh verkregen.

Dit is de Vissermans haer werck,

Doch aen daegh als ’t niet waeyt te sterck,

Als de zee werdt op-geblasen,

Dan en kan men ’t Wandt niet asen :

Als het stormt, harde waeyt,

Als het weer, staet en draeyt,

Als men rijdt, als men glijdt,

Als men ’t Bot wat uyt-paeyt,

Gelijck het dickmael beurt,

Als d’een baer, voor en naer,

Staegh vallen op malkaer,

Met een Wip, in het schip,

Nat worden allegaer.

Dan staet men wel en treurt,

En sien Gods wercken aen,

De doodt voor oogen staen,

Soo hy haer niet voor de zee-baren,

En ’t ongeluck wil bewaren.

Nogh wierdt den Visserman niet sat

Al werdt hy dickmael vuyl en nat,

Maer seggen met vast betrouwen

:

God kan ons soo wel behouwen,

Op de Zee als te Landt,

Voor Water en voor Sant,

Voor storm, en voor windt,

Voor Klippen, en voor strandt,

Als hy maer sijn handt starck

Eens uyt-steeckt, soo ontbreeckt

Hem geen macht, nogh geen kracht,

Soo dat ick, niet en schrick,

Maer zegen van hem wacht,

In al ons doen en werck

:

Op dat wy dan verheught,

Zeylen met soet geneught,

Tot dat wy komen na ons slaven,

Op Maes-Sluys in de Haven.

Prinse met blijdschap roepmen dan

:

Welkom, welkom, welkom, stierman,

Welkom Gasten allegader:

Welkom Soon, ick danckje Vader:

Welkom Louw, ’k danckje Vrouw,

Welkom Pier, ’k danckje Sier,

Welkom Kees, ’k danckje Mees,

Welkom Vrier, ’k danckje Knier,

Welkom Jan, mijn lieve Man,

Welkom Trijn, ’k danckje Stijn,

Welkom Koen. met een soen,

Welkom Tijs, ’k danckje Lijs:

Daer valt soo veel van doen,

Als Visserman komt an

;
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Met een behouwen Reys, Dan gaet men vreugd’ op nieu vermeeren.

Dat na veel langh verbeys, Houdt den Visserman in eeren.

CXXI135. Lijd en strijd.

Boxhoorn.

Aanval op de Smyrnavloot. 23 Maart 1672.

Even als bij den tweeden Engelschen oorlog vielen de Engelschen nog voor de oorlogsverklaring de

Ned. Smyrnasche vloot nabij Wight aan. Door het beleid van den bevelhebber

Adriaen de Haese (die sneuvelde) werd de aanval afgeslagen.

Grafschrift voor Hopman Adriaen de Haze.

De Haze, een fiere Leeuw in ’t Britsche zee-

[gevecht,

Stont pal in ’t woeden der gepreste water-

honden,

Tot hem een kogel heeft vooruit na God

[gezonden

Om wraelc te vordren van ’t geschonden

[waterrecht.

Sta vreemdeling; en zeg, tot glorie van de

[Zeeuwen,

Dat hier de Hazen zelf veranderen in Leeuwen.

VII. 202.
J. A. V. d. Goes.

Veel honden was de haes syn doodt. Ge=

bleken in het convoyeren vande Spaensche

en Smyrnaesse vloot, als commandeur van

dien; in ’t Huys komen verradelijck van de

Engelsche Koninghs=Vloot aengetast op den

23 en 24 Martij 1672.

Wat Koningh, Prins of Potentaet,

Wat Edelman is oyt geboren,

Wat Jager was soo dwaes of quaet

Een Haes te dooden in het koren

!

De liefde van een Weymans hert

En souw dat immers niet gedogen;

Maer ’t schijnt dat Engels duyvels wert,

Om dat de duyvels ons bedrogen

:

Foey! bloet-hondt, Nero in u daet,

Gy stapt in Faroos vuyle schoenen;

Wegh Judas, die door duyvels raet

:

Ons moort om dertigh Millioenen.

Als dertien veertien honden gaen

Om een kloeck’Haes van een te pletten,

Wat kan een ouden Boer al slaen,

Om ’t Haes de rêêckels af te setten.

Den Boer raeckt Pluym en Loopers quijt,

Dry Schapen zijn met hem gebonden:

O ! ’t was geen Mael ! ’t is maer Ontbijt

Voor sulcke schraal’en mag’re honden.

De Haes is efter niet gevat,

Maer heeft Man-haftigh door geslagen,

Want hy droegh by hem groote Schat,

Het welck die rêêckels oock wel sagen.

Twee honden van de felste macht

Die quamen met haer scherpe tanden,

Waer door de Haes met Leeuwe kracht

Door ’t slaen en ’t schieten scheen te branden.

Maer ach! sijn Lepels raeckten bloot,

’t Gesichte is hem af gebeten

:

Een Bloedt-hondt heeft hem na sijn doot

Byna de Lenden af gegeten.
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Maer ’t Leeuwen hert, en ’t Haze bloedt

Heeft na de doodt meer kracht bewesen

;

Als oyt te vooren, schoon sijn moedt

Niet kan na waerde zijn gepresen.

Den Boer was wegh, de Haes was doot,

Noch mosten al die honden loopen,

Den eenen kringht, en klaeght de poot

:

Foey! zijn dat beesten om te stroopen ?

De honden konden ’t doode Haes

Niet ruycken in hun Roovers muylen,

Sijn Lijf-wacht speelden braef den baes,

Soo dat de Doggen vluchtend’ huylen.

Daer zijn noch Hasen in het Landt

Vermenght met Leeuwen hert en tanden,

Die, door Gods Zegen, met verstant

Regeeren onse Vrye Landen.

Besluyt.

Die Mensch bedrieght,

En God belieght,

Sal ’t niet gelucken

:

Sijn Duyvel vlieght,

Schoon dat hy bieght,

De Byl moet drucken.

Door een Lief-hebber

Kn. No. 9977. DES VADERLANDS.

Derde Engelsche oorlog. 1672—1674.

Behalve Engeland verklaarden ook Frankrijk
,
Munster en Keulen den oorlog aan de Republiek.

Over de Declaratie van Oorlogh der Koningen van Vrankryck en Engelant,

Tegens de Geünieerde Staet.

Liet Vranckrijck, vol triumph, hem op een

[Zegen-Wagen,

In ’t Spaensche Nederlandt, door sijn Con-

[questen dragen ?

Daer hy sijn Vrouwen Broer de Castiljaense

[Kroon

Wou rucken van het hooft, en stappen op

[sijn Throon,

Tot schrick van Oostenrijck, voorwaer dan

[is ’t geen wonder

Dat sulcken Jupiter met Blixem en met Donder

Op vreemde volck’ren dreyght
;
terwijl dat

[Konincks Hart

Sijn Swagers Keysers Kroon met Monarchie

[tart,

In spijt van ’t Duytsche Rijck, en Keurder

[seven Vorsten,

Die noch na ’t Fransche bloedt, uyt weer-

[wraeck sullen dorsten.

Doch Lodewijck sie toe, dat hy de Gal niet gal,

Want hooghmoedt, seght de spreuck, komt

[dickwijls voor de val,

En Engelandt eylaes ! als Huirlingh van de

[Fransen,

Moet na de Trommelslagh, en Pijp, van

[Vranckrijck dansen,

Tot ramp en groot verlies van Brit, en Yr,

[en Schot,

Ja, Godt vergeef my ’t woordt, tot groote

[hoon van Godt.

Dewijl hy ’t vreê-verbondt na Duyvels drift

[wil buygen,

Dat hy by Eede swoer, en Godt riep tot getuyge,

En Godt, en Godts-dienst stoort, en ’t Rijck

[van ’t Woort beroof,

Past u de Titul van Beschermer van ’t Geloof?

Trouwloose Majesteyt! ’t Verlies van Bloet

[en Zielen,
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Door u in ’t Rijck bereydt, sal U en ’t Rijck

[vernielen

:

Ja, ’t uytgegoten bloedt des Brits, des Yrs,

[des Schots,

Verdaghvaert u Persoon voor ’t laetste Oor-

[deel Godts

:

Ghy staet al op ’t Tonneel van u onthalsde

[Vader,

En speelt de selve Rol, van Landt en Ziel-

[verrader.

Daer Meyn-eedt, Kettery, en Moordt de

[Kroone spant,

Hoe krijght dat Duyvel-rijck de naem van

Kn. 10005 [Engel-landt.

Een nieuw Lied over de tegenwoordige

toerustinge van Oorlog.

Schoon Amarant. Op Batavier.

Hollanders ende Zeeuwe

Toont u moedig kloeck als Leeuwe

Met het Fries quartier

Sticht Utrecht mee

Groeningen en d’Omlanden

Over-Yssel ree:

Gelderse Stee

Wils d’Engelsman aenranden

Utrecht u Swaert uyt schee.

Den Franschen Haen

Komt op de Zee te kraeijen

Met Schepen zvvaer gelaeijen

Om ons te verslaen

Hy en de Steert

Soecken ons te bederven

Maer weest niet verveert

U lustig weert

Met hacken en met kerven

:

Want u niemant deert.

Gy krijgt te baet

Veel duysent Duytse Knechten

171

Die sullen helpe vechten

Als een braef Soldaet

Dus weest verblijdt

Wy sullen gaen floreeren

Nu in desen tijdt

Dus wie ghy zijt

Wilt lustigh aen ’t marseeren

Toont u in den Strijdt.

Ons Prins dien heldt

Komt met sijn oorlogs machten

Om te toonen nieuwe krachten

Dapper in het veldt

d’Oranje Spruyt

Sal sijn verheven tacken

Nu weer schieten uyt

En maken buyt

Met schieten en met hacken

Met Roer lood en kruyd.

Ons Generaels

Cornellen en Capiteynen

Siet men weer in ’t veld certeynen

Met ’t snijdingh staels:

Veel Luytenants

En Vendrigs ’t vendel zwieren?

En daer by veel

Corporaels constants

Soetelaers hoort men tieren

Met veel Proviants.

De Ruytery

Met Trommels en Trompette:

Om den vyant te verplette

En Soldaet daer by;

Veel grof kanon

Om lustigh te sien dond’ren

Op Louys bourbon

De Oranje son

Ryst tot yders verwond’ren

Als een dau of bron.
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Tromp d’Admirael

Sal met sijn grijse hayre

Lustigh op Nephtunis bare

Met sijn blancke stael

d’Engelse fier

Verjagen en vernielen

Door roock vlam en vyer

:

Met groot pleysier

Door zijn bezeylde kielen

Maken gezwier.

Matroos kloeck

En lustige Marine

Wilt nu weer in Zee verschijne

Sa komt uyt den hoeck

U Schepen fijn

Wilt die weder verklaren

Suyver ende reyn

Dat sy weer zijn

Lustigh om te bevaren

Treckt t’saem een lijn.

Roept nu gelijck

Viva viva Oranje

Viva die nu in Companje

Treckt nu voor ons publygk

Viva ons staet

Die ons door haer Regeering

En haren wijsen Raedt

Vroeg en laet

Bestieren ons in neering

Loonen ’t goet en ’t quaet.

xx. 7.

Slag bij Solebay. 7 Juni 1672.

De Nederlandsche vloot onder de Rnyter en Corn. de Wift, sterk 61 oorlogschepen
, 14 fregatten

,

22 jachten en 36 branders met 4484 kanonnen en bijna 21.000 koppen
,
greep te Solebay de vereenigde

Engelsche en Fransche vloten aan, die meer en grootere schepen en meer kanonnen en manschappen

aan boord hadden
,

07ider den Hertog van York en D'Estrées. De slag duurde den ganschen dag en

eindigde in het voordeel der Nederlanders, die 2 schepen verloren. Van Ghent sneuvelde. De Engelschen

verloren 4 schepen
,
Sandwich sneuvelde.

Willem foseph Baron van Ghent. — Luit.-Adrn. 1666. Chattam. Marocco 1670. Sn. te Solebay.

Onderschrift van een portret.

Dit ist Afbeeltsel van den Admirael van Gent

Soo nae : als teer papier Sijn Edelheyt can

[dragen

:

Want stont hij hier soo fier als hem de

[Britten sagen

Voor Chetam ofif ontrent ’t verbaesde Grave-

[sand

T’papier sou branden als des Conings sche-

[pen deden

Soo vol is desen Helt van moedich Oorloghs

[vier.

Vraegt iemant waer sijn Print noch beter is

[gesneden,

Int hert van Engelant door schrik van syn

M.p. is27. [rapier.

Romane.
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Graf-schrift. Luifelopschrift te Delft.

Van Gent, hooghdadelijck door afkomst en

[door daden,

Gaf aen dit graf van eer het sterfif’lijck

[overschot,

En dootschrick aen den Brit, en Turckse

[Renegaden,

Sijn Lof aen ’t Vrye Lant, sijn Helden-ziel

Kn. 10819. [aen Godt.

O. J. COOPMAN.

In de Ammiraal van Ghent, die lant- en

[zeesoldaat,

Wiens dappre oorlogsdeugt in menig hert

[nog staat,

Daar maakt men zeilen om gelukkig mee

[te varen,

’k Wensch, die ze koopt, goe reis, bevrijt

cxv. 1 232. [van wree barbaren.

Eerepenning door de Staten Generaal verleend aan den Luitenant Admiraal Willem Joseph Baron van Ghent. 1667.

Kon. Penningkabinet.

Kapt. Jan Mauw werd in den slag van Solebay
, 7 Juni 1672, gewond

en overleed 14 Juni.

Grafschrift te

Hier rust die groote Mauw
Die Brit en Frans deed vluchten

Doort donderen van cartouw

En andre krijgsgeruchten,

Monnikendam.

Maer wert toen laat ontsielt

Doch echter leeft sijn naem

Die hij bij ons behield

Door gunste van de Faam.

Nelletien Claes Cortes zijn Huysvrouw.
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Johan Bergh
,
een rechtsgeleerde

,
een der vermogende burgers

,
die aan het hoofd

van door hen geworven zeelieden op de vloot medestreden. Hij diende in den

slag van Solebay op het schip De Stad Utrecht, kapitein Joan Bonk

,

en bleef ongedeerd. Gerard Hasselaar , die met 40 man aanwezig

was, sneuvelde.

Behouden reis aan den E. Heer Johan Bergh, rechtsgeleerde, gaande naar

’s lands vloot, ter liefde van het Vaderlant.

De krijgshelt Bergh, gereet op zee

Zich voor het vaderlant te waegen,

Begrijpt in zijnen geest alree

Dien oorloghstorm, die donderslaegen

’t Gedreun, het baldren, en gekriel,

Het moortgeschry, de zeetrompetten,

De hemelvaert van kiel by kiel,

Het schoon muzijkspel van musketten,

Het barsten van de handgranaet,

Den vloet van menschenbloet gezwollen,

Een hel, gepropt van wraek en haet,

Eilanden, tegens een op hollen.

In zulk een gruwzaem ongeluit,

Daerze overleg en reden derven,

Wat 's eindelijk des helts besluit?

’t Is braef in ’t harrenas te sterven.

lui. 11. 587. J. v. Vondel.

Gedenkpenning in Frankrijk geslagen op den slag bij Solebay, deze als overwinning beschouwd. 1672. v. L. UI. 56.

Volgens eene overlevering belette in 1672 een buitengewoon lange en sterke

eb de Engelsche vloot op de Hollandsche kust te landen.

Op het voorgenomen, doch mislukt stranden der Engelsen.

De stranden streden tegens ’t stranden, van En God bewaart de Nederlanden voor het

[Kareis trotse Oorlog Schepen
;

[landen, van de Britse Geesselzwepen.

LXXXII. 28
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Gouden penning aan Isaac Rockesen (Rochussen) Kaperkapitein
,
door zijne reeders vereerd.

Slegt voor 't Vaderland sterven.

Louws Vader voer ter Zee, en had het zo

[verkurven,

Dat hy digt voor het Land, een strop kreeg

[tot zijn loon:

Maar hoor, wat Louw verzind, en zeid, tot

[zijn verschoon,

Mijn Vader is, eilaas voor ’t Vaderland ge-

Lxxxu. 281. [sturven.
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Gedenkpenning op de Gebroeders de Witt. v. L. III. 87.

Cornelis de Witt
, 23 Juni 1623—20 Aug. 1672.

Ruwaard van Putten. Burgemeester van Dordrecht. Meermalen gevolmachtigde der Staten op's Lands

vloot, o. a. te Chattam en te Solebay. Beschuldigd van landverraad werd hij gevangen genomen,

gepijnigd en gevonnisd op eene wijze, die doet vermoeden dat de rechters hei7i niet wilden

laten vrij uitgaan. Hij werd door het Haagsche gepeupel afgemaakt.

Johan de Witt
, 24 Sept. 1623—20 Aug. 1672.

Raadpensionaris van Holland. Een der grootste figuren in de geschiedenis van het Nederlandsche

zeewezen. Werd gelijktijdig met zijn broeder Cornelis door het Haagsche gepeupel vermoord.

Der Witten soet en zuur,

En hare laeste uur:

Ofte schrickelijck spectakel, vertoont in ’s Qravenhaegh,

op den 20.

Hoe haest kan sich Fortuyn gaen wenden

Omrent de Menschen sorgeloos

;

O mijn! hoe kon de werelt schenden

Die haren dienst voor Godt verkoos

:

Gelijck wy sien door dese acksy,

Ontstaen door Wits vervloeckte facksy.

Augusti, 1672. s,em:

Hoe legh ick hier in dees ellende.

Twee volle Broeders die men noemden,

d’Een Cornelis, de ander Jan,

Van veel gesmaet, van veel geroemde,

Gehaet van den gemeene man

:

Sy saten aan het Roer te stieren,

Maer maekten dat het Schip ging swieren.
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Sy waren beyde trots en moedigh

Geworden door haer vuyl gewins,

Haer facksy ginck in alles spoedigh,

Tot nadeel van d’Oranje Prins,

Sy meenden Loevesteyn te wreecken,

Gelijck dat al sints heeft gebleecken.

Dees twee hadden door loose vonden

Vergiftight schier den heelen Raedt,

En ’t recht was oock by na geschonden,

Gebracht in een verwarden Staet;

Noyt quam schier een in rangh te sitten,

Of hy moest stemmen als de Witten.

Door wraeck-sucht en door nijdigheden

Meenden zy het Oranje bloedt,

Met Tack en Wortel te vertreden,

Haer deughden traptens’ onder voet,

Oock sochten sy al voor veel Jaren

Geen Vrienden voor Nassouw te sparen.

’t Scheen dat Louys door sijn Louysen

Haer Ziel en Herten hadt verblindt,

Om sijn Regeeringh aen te prijsen,

Dat’s waerdigh was te zijn bemint

;

Ja durfden seggen meer te houwe

Van Lodewijck als van Nassouwe.

Dies hadden sy te saein geswooren

Door het vervloeckte hels Edickt,

Oranjen in de grondt te booren,

Dit was door haren Raedt beschickt:

Maer Godt die quam het anders keeren,

Waer door men hem altijdt moet eeren.

’t Scheen dat Godt wild’ Oranjen hogen,

En brengen in den hooghsten top,

Dit was een splinter in Wits oogen,

Een bitter Gal in haren krop

:

Dus hadden sy door veele listen,

Ons gaen verkoopen eer wy ’t wisten.

Door haer beleydt ginck men afdancken

Soo meenigh kloeck en braef Soldaet,

Die men sagh om het broodt gaen janeken

Met Vrouw en Kind’ren op de straet:

Soo dat doen onsen Heldt souw streyen,

Moest sich met veele Jongens leyen.

Sy wisten door haer list t’ontblooten

De vaste Steden van ons Landt,

Sy waren Hoofden van ons Vlooten

Wanneer men stree met den vyandt:

Doch Godt gaf Nederlandt Victory

Tegens twee Koninghs vol van Glory.

Oock sochten sy om te verstricken

Ons Hollandts Prins en Oorloghs Heldt,

Door order en Patent te schicken

Dat hy sou trecken uyt het Veldt,

En daer men moest den vyandt stuyten,

Die Post gaf men Verraers en Guyten.

Noch wilden haer voor-neem niet lucken

Dat van haer was so langh gebrouwt,

Ruardt gaf hem tot hooser stucken,

Die hy een weyle by hem houwt

:

Maer socht een Cirugijn bekooren,

Die hy veel sommen ley te vooren.

Dat hy ons Prince groot van waerden

Sou haestelijck brengen ter doodt

;

Maer dees door trouw’het openbaerden

Aen onsen Vorst sijn groote noodt:

Dies wierdt Ruardt tot Dordt gegrepen

Om met hem voor het Hof te slepen.

Den Cirugijn wiert oock ontboden,

Die haest quam voor den Opper-Raedt,

Daer onder vraeght men elck sijn nooden

Om t’hooren hoe de saecke staet,

De welck als doen dus wiert gevonden,

Dat Ruardt wiert heel vast gebonden.
2 3
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Dies ginck men hem een weynigh recken,

Maer laes ! in tegenwoordigheydt

Der geen die hem tot Vrienden strecken,

En sijn Sentens’ wiert uyt gebreyt:

Dat hy was uyt ons Landt gebannen

Daer hy was waert op ’t Radt gespannen.

Den Cirugijn wiert los gelaten,

Waer door ontstont een groot gerucht

;

Veel menschen toonden haer op d’ straten,

Men was hier over seer beducht,

De Burgers quamen in den wapen :

Dus stond’et in den Haegh geschapen.

Men seyd’ siet Jan die is gekomen

Om sijnen Broeder Staetieus,

Heeft Ros en Wagen mee genomen,

Om te bedecken ’t schandeleus

;

Hy meent sijn Broeder te salveren,

Ey ! Burgers komt en wilt het keeren.

Doen saghme haest fel en driftigh wreken

Der Rechters swaer versuymde plicht

:

Ja. als de Witten wilden spreecken,

Een yeder riep o schelmen swicht

;

’t Is recht u voor u boose daden

Te straffen met de grootste quaden.

Als Leeuwen gaen sy Jan aen grijpen

De schranderste van ’t Wits geslacht;

Soo dat hy om pardon leert pijpen,

Maer laes ! het wiert daer niet geacht

:

Men wilden hem in ’t minst niet hooren,

Dies moest hy in sijn bloedt versmooren.

Doen grepen sy Ruardt van Putten,

Men hoorde doe niet na sijn stem,

Geen Lodewijck qnam hem beschutten

;

Door slaen en schieten raecktens’ hem.

Soo dat hy haest ter doodt quam raecken,

En moest alsoo sijn ziel uyt braecken.

Daer lagen sy doen doodt ter aerden,

Men sleept’ er na het Beuls schavot:

Foey Witten snoodt van geender waerden

Wegh Oldenbarnevelt sijn rot;

Siet daer het eyndt van sulcke geesten,

Men slacht’ er als twee vuyle beesten.

De kleeren gaens’ haer van ’t lijf rucken

Men snij t’ er neus en ooren af;

Haer leden kapt men meest aen stucken,

Waer van men veel voor geit wegh gaf,

Als hembden, vingers, voet en teenen,

Dus sagh me haer hangen aen de beenen.

De herten rucktens’ uyt haer borsten,

Men stuertse wegh voor groot present,

’t Gemeen scheen na haer bloet te dorsten

;

Dus wiert der Witten stam geschent:

Doen is al ’t quaedt op haer gekomen,

Dat by haer t’saem was voorgenomen.

Ey ! neemt dit aen tot een exempel,

Ghy alle die na hoogheydt staet,

In Polici, of in Godts Tempel,

Dan blijft ghy uyt gemeene haet:

Wilt voor Godt Kerck en Nassou streyen,

Soo sult ghy ’t Vaderlandt verbleyen.

Let op dees spreuck, ’t zy kleyn of groot,

Niemant geluckigh voor sijn doodt,

cxxv. 53.

Op de Gebroeders de Wit.

’t Verraet moet zijn gestraft, en is ’t niet

[door Besorgers,

Soo is het door ’t Gemeen, en door het Recht

[der Borgers;

En als ’t soo wesen moet, is ’t beter soo als

[niet

;
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Iusticy heeft sijn plaets, door wiense dan

[geschiet.

Wanneer men hem begeeft te zijn een

[Burgervader,

Tot welstant van ’t Gemeen, en wort dan

[een Verrader;

Wat loon heeft die verdient ? de misdaet is

[te groot,

Niet anders, als de straf van een gewisse doot.

Kn. 10109.

Dits’t loon van Ian en Kees, die ’t Land

[hebben onsterckt.

Dus werd ’t Dorts-wit, of Hollands-wonder

[thans verwerckt,

Nadat ’et was in d’Oyevaren-raed beslooten.

Dees’ klapten het Verraad en ’t schelms in

[Steen en Vlooten

;

Dies brengenz’ oock de tyng van dit doen,

[over Zee.

Nu siet het Land sijn Rust, den Onderdaen

[haer Vreê;

En kennen oock (naest God) een trouw en

[meêr Beschermer,

’t Wit raeckt geschavotteert, ’t Verraed en

Kn 10202. [lijd geen Menner.

Haeghse nouvelles. De rarité, moy curieus de

M s
. Witten.

Veel nieuws, en wat wonder

De witten zijn onder,

Men sagse vertrappen,

Doorhouwen, en kappen,

Doorschieten, en steecken,

Verrijten, en breecken,

Oock sleuren, en sleepen,

Met koorden, en reepen,

Ophaaien en wippen,

Met horten, en stippen,

Verdeden, en stroopen,

Berooven, verkoopen,

Soo neusen, als ooren,

Niet ginget verlooren

Van long, milt, of darmen,

Van beenen, en armen,

Men sag hand’ en voeten,

Van vingers ontsoeten,

De hoofden en harten,

(Na ’t lijden van smarten

’k En weet waar) vervoeren

;

Dat’s puyck riep Mees Boeren,

Soo moet mense alle,

Ja alle noch galle,

Die landen verraders

Zijn dat onse vaders ?

Sy mochten den duyvel,

Wech met het quaed suyvel,

Na ’t noorse noorwegen,

Voor niemant geswegen,

Sy zijn het maer waerdig,

De straf is rechtvaerdig,

Sy komt van om hooge,

Dat’s waerheyd geen looge

;

By get, niet te swichten

Voor jan noch sijn nichten,

Noch kees pensenaris,

Men seyt maer dat waer is

Sy sijn die verkoopers

Die roovers, en stroopers,

Die weed’wen verdruckers,

En weesen uyt-pluckers,

Al wasser de Groot by,

Daar liep niet en stoot, vry,

Noch Momba noch anderen,

Sy mosten al wanderen,

Sy doofden oranje,

En hoonden brittanje,

Soo datse de vrede,



i8o 1672. CORNELIS EN JOHAN DE WITT.

Met voeten vertreden,

En d’oorelog sochten

Zoo vals alsse mochten,

Want alle secreten

Sy Groot lieten weten,

Die was in den wandel,

En treffen den handel,

Want ’t makelaers-leven,

Dat was hem gegeven,

Om steden, en slooten,

En machten der vlooten,

Bij ’t stuck, of parceelen,

In ’t bot te verdeden;

Of om ’t heele bruytje,

Den stuerman, en ’t schuytje,

Te geven voor kroonen,

Die Vranckryck ging toonen,

Aen abt’, en prelaten

Aen bisschop en staten,

Aen vorsten en heeren,

’t Was wiljet begeeren?

Siet daar zijn contanten,

Ghy heeren gesanten,

Die trocken met hoopen,

Die smeerden en soopen,

Die rosten, en renden,

Tot dat een bekenden,

Den zin quam te treffen,

En ’t spel wilden effen,

Men hoorden hem spreecken,

De kaert raeckt verkeecken,

De beesten met hoopen,

Die sag men haest loopen,

Perforce die bleven,

Die kosten ’t haer leven,

De pot voor haer oogen,

Die heeft’ er bedrogen,

En waren ’t geen gecken,

Sy wouden noch trecken

Doch kregen na ’t tarten,

Noch schoppen, en harten,

Noch ruyten en klavers,

Noch stoten, en davers,

Met handen en voeten,

Alsoo men z’ ontmoeten,

’t Was dus, en ’t was ditte,

Wech waren de Witte.

Of staet en landt liep in bordel

Het witt’ moest uyt den raedt en ’t spel,

’t Is zoo het is, ’t is wel gedaen,

Het zal met ’t landt nu beter gaen.

v. St. 2478.

Aanspraak aan den Gestrengen Heer Cor-

nelis de Wit, Ruwaardt van Putten, in

sijn gevangenis.

Wel Noompje, hey ! hoe is ’t mijn Maet?

Wat! zien ik u in dezen staet?

Die eertijdts was een Souvereyn,

En Hollandt schier regeerde alleyn

;

Die eertijdts was een Opperheer

Van Burgers, Boeren, en noch meer;

En nu gesmeten in een Gat

!

Wel hey, Patroon ! wel wat is dat ?

Een Man van zulken goedt Beleydt,

(Holla, zoo niet, ’k meen Nijdigheydt,)

Een Man, die nu noch lest de Franssen

Een nieuw Galjaartje leerde danssen.

En die, door zijne Deughdt, de Brit

Sloegh op de vlucht ! Maer ach, ghy zit

Nu in een Gat, waar uyt ghy niet

Zult komen dan met groot verdriet

!

En als ick vraagh ’t Gemeen, Wat schorter ?

Dien Quant moet eerst een Voetje korter,

Is ’t zeggen, want door zijne Doodt

Soo raken wy weer uyt den Noodt.

Maar, Heer Kornelis, hoord een woordt,

Wanneer ghy komt aan Charons Boort,

(Die u voorzeker sal onthalen

Met groote vreughde, en nederdalen
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Tot in de Zaal van Plutoos Huys,

By het onzalige Gespuys,)

Soo vraaght hem, of hy niet voor wis

Weet waar De Groot en Mombas is,

Opdat hy die ook, tot zijn Buyt,

Magh overvoeren in zijn Schuyt,

Met uwen Broeder Jan de Wit,

Dat die aan ’t Stier van ’t Schuytje zit,

Op dat hy ’t stiere, daer ’t behoordt,

VoorWindt en Stroom, in d’ Helsche Poort,

Soo meught ghy daer, onder uw Vieren.

Het duyst’re Rijck eeuwigh bestieren,

Als ghy ons Landt, tot uw gewin,

Te stieren plaght naar uwen zin.

Kn. 10359.

Raedsel.

Eertijts wiert ick geacht by kleene en by

[grooten,

Maer nu wert ick Elaes ! van kleen en groot

[verstooten

:

Eertijts wierd ick omringht, van meenigh

[Helbaardier,

En die nu op my past, wie is ’t? ’t is een

[Cipier

:

Eertijts kond ik en Zee, en Land, en stranden

[dwingen,

En nu soo komt het al, wat is, my tegen

[dringen

;

Eertijdts soo was ik trots, maer nu beswijkt

[my ’t hert;

Voordese was ik Wit, maer nu soo ben ik

[swert.

Nu weet ik wat ik ben, en wat ik ben geweest

;

Maer wat ik wesen sal dat sal ik sien op ’t

Kn. 10359. [leest.

Op d’ afbeeldinge van Kornelis de Wit.

Die ’t weesen van een Dief, een Schelm,

[een Land verraader,

En Princen moordenaar wil zien in volle standt,

Die koom, met zijn gezicht dit duivels Beeld

[wat naader,

En zie vry door het vlees tot in zijn ingewandt:

Ghy zult’er anders niet dan helze gruuwlen

[vinden

:

Zie daar Schijnheiligheid in ’t opgeblazen hart

;

Hier Staatzucht, en Bedrog, om Stad, en

[Staat te blinden

:

Gints zit de Gierigheid, rondom in ’t Gouwd

[verwardt,

En al dat schriklik is, of onheil weet te brouwen.

Hy was een Prins op Zee, zijn Broeder Vorst

[te Land;

Men moest, aan hun gezag de gantze Staat

[betrouwen

:

Maar Godts getergde wraak hulp hen gelijk

[van kant,

Door ’t heilig Burgerrecht, daar laffe Rechters

[zweegen,

En schonken ’t leeven aan zo goddeloos een

[Guit.

d’ Almagtige kroon dan Oranje voort met

[zeegen,

En trek, door zijn gezag, voort al het

Kn. 10371. [onkruid uit.

Klaarsprekende echo, Geantwoort op de

vragen van den Heer Ruart van Putten.

Wel Echo, wat is dit ? hoe ben ik dus geslooten ?

Waerom word ik veracht by kleynen en by

[grooten ?

En waerom moet ik nu voor Rechters ’t

[hooft ontblooten ?

Om dat ghy eertijts woud u al te seer

[vergrooten
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Hoe is ’t dat ik niet wert ge-eert, en waarom

[moet ik hier

Nu lijden smaet op smaet, en hooren het

[getier

Van Grendels en van Slooten, bewaert door

[een Cipier?

Om dat ghy eertijts pochte op meenigh

[Helbaardier.

Wel, waar is nu mijn maght, waer zijn mijn

[stale klingen?

Daer mee ik kost de Zee, en heele Vlooten

[dwingen

;

En kan ik nu geen grendels van een deur

[afwringen ?

O Neen! mijn lieve Maet, je moet nu fijnder

[singen.

Wel, Echo, hoe! my dunkt, ’k werd van u

[al mee gesart,

Hoe mijn trotse ziel ! hoe kond gij dulden

[dese smart ?

Ben ick dan niet meer de Wit, segh Echo,

[heb je ’t hert ?

’k Seg je neen, mijn vrome ziel, je bent al

[duyvels swert.

Hoe ontstelt ghy dus mijn hert? hoe maekt

[ghy my bevreest,

’k Weet nu wat ik ben, en wat ik eertijts

[ben geweest.

Segh my wat werden sal ? hier na verlangh

[ik meest,

Een slecht lichaem sonder hooft, als u

Kn. 10359. [ontvlieght de geest.

Op Jan de Witt na den aanslag, door

van der Graeff op hem gepleegd.

De Wit gewondt, En weer gesondt?

In hondert Jaer, Geen droever maer.

Was hy gedoot, ’t Landt hadt geen noot:

Maer nu leeft noch, List en bedroch,

In hem die eer, Louis voor Heer

En Vorst, sou willen houwen

Als Willem van Nassouwen.

Grafschriften door tegenstanders

vervaardigd.

Hier leydt Hy, die wel eer plaght Hollandts

[Heer te zijn,

En hadt door ’t gansche Landt by ijder Witte

[Voeten,

Soo dat sy Hem op ’t laatst als Heer en

[Koningh groeten,

Hoewel Hy waardigh was een kroon van

[Helsche pijn.

Hy die, door Listigheydt, soo veel te wege

[braght

Dat alles wat Hy sagh wist tot sijn wil te

[krygen,

En die Hem tegen was, door Schoonspraak,

[stil deed swygen,

Of kocht haar listigh om, of nam haar Kraght

[en Maght.

Hier leydt-Hy die Wilhelm ontbloote van sijn

[Staat,

En wist sijn Vals-bedrijf soo schoonen Glimp

[te geven,

Dat niemandt hem weersprak, maar hooger

[wierdt verheven

;

Soo dat Hy Meester was van Staaten en van

[Raadt.

Hier leydt Hy, die Buat, met valsheydt, braght

[ter doodt.

En dede Van der Horst, en Kiev’t soo schandig

[vluchten,
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Dat Vrouw en Kinderen veel Jaren deed’

[besuchten,

En hieldt ’t met schelmen, als met Mombas

[en De Groot.

Hier leydt Hy, die ’t edict voor eeuwigh-

[duurend schreef,

Om daar door ’t Nassauws Bloedt ten gronde

[uyt te roeyen,

En die’ er tegen was, haar Maghten te

[besnoeyen

:

Soo dat Hy met geweldt de Sathan daar toe

[dreef.

Hier leydtHy die Louys erkende voor sij n Heer,

En was geaccordeert hem ’t gantsche Landt

[te geven,

’t Geen Hy de Fransse Vorst met Brieven

[heeft geschreven,

Behandight door De Groot, want die trok

[heen en weer.

Hier leydt Hy die den Raadt Turenne stelde

[voor,

Om hem hier in ons Landt als Gouverneur

[te stellen

;

Waar op der Staten Raad een ander Vonnis

[vellen,

En gaven Jan de Wit op ’t Voorstel geen

[gehoor.

Hier leydt Hy, die het Landt aan Vrankrijk

[over gaf

Door gruwelijck Verraadt, en listige Patenten:

En nam van ijder Geldt, voor vier ten hondert

[Renten,

Wen ’t Landt aan Vrankrijk was, soo gaf

[daar niemandt af.

Hier leydt Hy, die, door List, sijn Broeder

[maakten vry

Van sijn verdiende Doodt (want sy niet beter

[wisten)

Maar met de Borgery raakt Jan hier door

[aan ’t twisten

Van ’t twisten tot de Doodt, en ’t Lichaam

[in de ly.

Hier leydt Hy sonder Hart, Hand, Tong,

[Neus, Voet, en Oor,

’t Geen is verdeeldt aan ’t Volk, als Hy deed

[met de Steden.

Hier leydt een stuk in ’t Graf, ’t geen wonder

[is, met vreden

:

Maar, Waar is doch de Ziel ? Daar sorght de

v. st. 2478. [Duyvel voor.

Op d’ afbeelding van Mr. Jan de Wit,

zoo als het zelve onder de print van zijn

beeltenis gevonden wordt.

Dees Print verbeeldt den Man, daar Godt

[den Staat door sterckt,

Het Hollandts Wonder, dat ontelb’re Wondren

[werckt.

Dat groot Verstandt werdt in geen kleene

[Plaats beslooten

:

Hier leeft het in den Raadt, daer sweeft het

[op de Vlooten,

Of strijdt, door ’s Broeders Arm, voor

[’t Recht der vrye Zee.

Sijn Sorgh verwindt Verraedt,sijn Dapperheydt

[maackt Vreê,

De gulde Vryheydt danck’ dien Voorspraack

[en Beschermer,

Den Lauwer kroon’ dit Hoofdt: Men houw

[dit Beeldt van Mermer.

G. Brandt.
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ANDERS.

Dees Print verbeeldt den Man, die Burger-

[tweedraght sterckt.

Het Dordtse Ondier, dat ontelb’re Gruwlen

[werckt.

Dat boos Verstandt heeft Ons, en Hollandts

[Val beslooten.

Hier blindt hy Raadt, en Staat
;
daar Steden,

[Sterckten, Vloten.

Of dwingt, door ’s Broeders Arm, des Ruyters

[Arm op Zee.

Sijn List verwindt goê Raadt, sijn Loosheydt

[keert de Vreê.

De gulde Vrijheidt treurt, en mist een trouw

[Beschermer.

Men bouw hem, die dit Hooft verplet, een

[Beeldt van Mermer.

NOCH ANDERS.

Dits ’t Beelt van die zich zelfs door

[Geldtzucht heeft versterckt.

Die Neerlandts Ondergangh, en Vranckrijcks

[Voordeel werckt.

Die Nassauws Roem bevecht, wiens Val hy

[heeft beslooten

:

En brouwt daar toe Verraadt in Legers,

[Steden, Vloten.

Die door sijn Broeder stuy t ’s Landts Overwinst

[op Zee.

Die ’t Heyl des Vyandts zoekt, door Oorlogh

[of door Vreê.

Die aan Verraders streckt een Voorspraeck

[en Beschermer.

Men ruck’ hem ’t Hert uyt ’t Lijf, en stamp

[het Hoofdt in Mermer.

TOEGIFT.

Als den Leeuw is sonder Tanden.

En de Staten sonder Handen,

En oock Hollandt sonder Heer,

Wat wil dan den Vyandt meer?

Veel Kapiteyns, en weynigh Soldaten,

Rijcke Kolonels, en gierige Staten,

Veel Vergadring’, en weynigh Secreten,

Dat zijn ses Plagen die ’t Landt op-eten.

Daer in dient men te voorsien,

Zal den Hemel Hulpe bien.

Den Leeuw, die met sijn seven Pijlen

Schoot veelmael over duysendt Mylen,

En hieldt nochtans al even gaeuw

De seven Pylen met sijn klaeuw,

Die werdt nu doodelijck gesteecken,

Hij kermt, hy klaaght, hy kan niet eeten:

Moet dit den Leeuw aldus verdragen,

En wreecken hem alleen met klagen?

Soo sal hy sterven eer hij vecht,

Adieuw dan Hollandts trouwe Knecht.

Kn. 10370.

De sprekende toonbank,

Aan de Verkochte hollanders.

’t Is sestien hondert jaar en vijftigh nu geleden

Dat d’ eerste heer sint jan het hoofdt wierdt

[afgesneden,

En drie en vijftigh zijn verloopen van dien dagh

Dat hier de tweede Jan meè ’t hoofdt voor

[d' voeten lagh.

Komt nu de derde jan op sulken wijs te sterven,

Soo sal ons vaderlandt d’ aloude vryheydt

v. st. 2478 [erven.

Waarmondt.

Op de afbeelding der Heeren Qebroederen

Kornelis en Johan de Witt.

Op Heer Kornelis de Witt.

Wacht, Schilder, wacht u wel, met Held De

[Witt te malen,

Iet van zyn levens lot te toonen in ’t verschiet;



CORNELIS DE WITT.

ZWARTEKUNST-PORTRET DOOR A. BLOOTELING NAAR

J. DE BAEN. M. P. 6159.
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’t Zy ’t Haagsche foltertuig, of Chattams

[zegepralen

:

Want dit gedoogt de Nyd, en dat de Nozing

[niet

:

Zyn deugds verdiende glans doet d’afgonst

[zeer in d’ oogen
;

En ’t onverdiende leed doet and’ren zeer in

[’t hart :

Maar mael hem met den rok van ’t opperste

[vermogen,

Waar met ’s LandsZee-gebied hem opgedragen

[werd,

En ’t Staats-gezag vertrout van zeven vrye

[Staten

:

Dit zal een vry gemoed doen denken menigwerf,

Wat proeven zyne deugd aldus heeft nagelaten

;

En hoe ’t verwoed geweld dien glans bevlekken

[derf

;

Dan zal ’t verstandig hart terstont te binnen

[komen,

Wie nu dien grooten Man van ’t Staats-gezach

[ontkleet

;

En wie hem dezen rok onwaard’lyk heeft

[benomen

;

Zelfs eer hy eens ’t verslag van zyn

[bediening deed,

Of des ontslagen was : niet die vermoge

[Machten,

Niet zyne Meesters, die hem stelden in dien

[stand,

Maar ’t woedende Gemeen gesterkt met

[dommekrachten,

Daar ’t heilig Recht van lyd en d’ achtbaar-

heid van ’t Land.

Wie dit bevroeden kan, vind haast dien

[Held verdedigt,

Van ’t geen zyn eer, zyn recht, zyn ’naam

xc. 1. 319. [en deugd beledigt.

J. OUDAEN.

Op de Witten.

Ach ! dat nooit oog twee Broeders in de

[baaren,

Die buiten boord uit Nyd gesmeten waren,

Twee Lotgemeen in nood en in gevaar,

Had zien vergaan en ’s Lands bestier met haar;

Ach! met de smak van beide deze Witten!

Viel straks de schrik van Franken en van

[Britten

;

Verloor den Staat zijn Raadsman in den nood,

En ’t bange volk een Zee-Leeuw uit de Vloot.

LXXXll. 106.

Op de medalie van de heeren Johan

en Cornelis de Wit.

Dit zuiver zilver toont de blanke onnoozelheit

Der Witten, tegens recht vermoort, met

lxxxiv. 76. [recht beschreit.

G. Brandt.

Vraag.

Op de Nieuwe Medaille van de

Heeren Gebroederen Cornelis en Jan de Wit.

Waarom omringt geen Lauwer-blad,

De Kruyn des Heldts, die zegen had,

Tot tweemaal toe, op Britsche en Fransche

[Vlooten ?

Of heeft hij meer dan Kroon of Krans

[genooten

:

En toonde ook in het Staats beleid

De Broer geen ernst en wakkerheid ?

En is sijn trouw niet overal gebleken?

En waarom ziet men daar van niet een teeken ?

Antwoord.

Keer om het stuk, het schynt gy yst,

Nu men u haar belooning wijst

Want al wat tant, of muyl of klaauw kan

[beuren,

24
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Leyt toe om haar van lit tot lit te scheuren,

’t Veelhoofdig Beest, dat eens aan ’t gaan,

Geen maat kan in ‘t vernielen slaan,

Wil niet dat gij zult met verachting vragen,

Was dit haar loon ? of ’t dreygt u zelf met

[slagen.

Op de lijken

Hier hangt het overschot van Hollands

[vryen Staat,

Het voordeel van haar land, haar troost,

[haar toeverlaat,

Ween vryheid ! ween! ey ween! om hun

[verscheurde leden,

En ’t deerelyk verlies van hun manhaftig-

heden.

Rampzaalige gemeent’ schoon ghy dus tierd

[en woed,

De tyd loerd op de wraak van hun

[gestorte bloed,

En zal den nazaat eens dat hyl, die zeegen

[geeven,

Dat uyt hun’ overschot, een Fenix zalherleven.

M. 2418. C. v. G.

Op de heiderwbeelden van de nieuwe

medaille der heeren gebroederen K.ornelis

en Jan de Wit.

De Duegd, en, ’t geen haar eigen is,

Hare edele Gedachtenis,

Herleeft in ’t Konst-stuk
;
dat, verheven,

De Twee Gebroeders, op een ry,

D’ een vroom van leven, d’ ander vry

Van ’t Schelmstuk, heerlyk doet herleven:

Dat elk met schaamte, of weedom knaagt

:

’t Zy dees het Helde-wapen draagt,

Of die den Tabbaart; ’t zijn twee zielen,

Die hagelwit, voor ’t Vaderland,

Zich met bedaartheid en verstand

Pal zettende, om hun deugden vielen

:

Nu lust ons nog hun schets te zien

;

Dat kan de Boosheid niet verbien

Wien ’s Hemels wraak volgt op de hielen.

CX. 1. 345.
J. OUDAEN.

Op de beestelyke woede

De klem der dapp’re daden van

Dien Burgemeester; (welk een Man!)

Als ook de Hemel-kracht der reden

Des Staats-bedienaars, daar een schroom

D’ ontsagb’re Schepters hield in toom,

Doordringt nu elks aandagtigheden

:

En daar ’t veelhoofdig Beest, aan ’t woe’n,

Op beide durft dien aanval doen

Met rukken, ryten, en verscheuren,

Beweegt een Geest het groote werk,

En waart door ’t lichaam, dat men ’t merk

;

’t Geweld barst uit met open deuren:

s’ VoLks razernll en Woest gebaar

VerDeLgt het eeD’Le BroeDer-paar :

Dat Holland eeuwig zal betreuren.

XC 1. 346
J. OUDAEN.

Wie op ’t geluk te veele steunt,

Heeft op ’t krancken riet geleunt

:

’t Is wanckel, rondt en slibber gladt,

Het draeijt en keert gelijck een radt:

Dus niemant stel sijn hoop te seer

Op ’s weerelts staet, op macht en eer.

v L lil. 87. 2

Twee Witten eens gezint

Gevloeckt, gehaet, gemint

Ten spiegel van de Grooten

Verheven en verstooten

In alles Lot gemeen,

Staen naer hun doot bijeen
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Gelijck zij hier nae ’t leven

Zoo konstig zijn gedreven.

v. L. UI. 87. 3.

Grafschrift.

Hier dekt de slechte steen twee kostelyke

[lyven,

Waar in de razerny haar felle klaauwen joeg,

Niet ziende op eene reeks doorluchtige

[bedryven,

Hoe dees den raad versterkte, en die den

[vyant sloeg.

Dat gy geen wapens ziet, ó Lezer, daar zy

[leggen

;

Niet al te bitter, want op aarde als helden

[leven

Was niet genoeg, gy most als bloetgetuigen

[sterven

Na hooger kroon, die gy nu zeker zyt by God.

Die zulk een zoetheid smaakt, gedenkt geen

[bitter lot.

Aan de Moorders der Heeren Gebroederen.

Wat boosheid porde u aan, zeg bloedige

[tirannen,

De Deugt, de Trou, de Raad, dus uit ons

[land te bannen ?

Gedenkpenning op de gebroeders De Witt. v. L III, 87, 4.

Wekke uw verwond’ring niet; dit deed de

[moordenaar;

Op dat de na-neef haast vergeten zou te zeggen,

Hier leid van ’t volk vermoort het edelmoedig

[paar,

Dat hare wapenen met loof van daden kroonde,

Hier leggen zy wie ’t volk met moort voor

[’t goeddoen loonde.

EEN ANDER.

In ’t aanzien van de Zon, van ’t hof, en uwen God
Gevoelde gy, Gebroers, een al te bitter lot.

Gy moorden in dit paar al wat in Kryg en Raad,

Ten besten van een land, een land te eischen

[staat.

Op ’t breeken der Wapenen van de

Heeren de Wit.

Voor die de grootste naam en eer aan Holland

[gaf-

Daar mag nu eer, nog naam van Holland af

LXXXIU. 140 [op ’t graf.
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Op den ondergang van de Witten.

Braakt hier de jammerpoel zyn vloekgedrogten

[uit,

Om ’t edel Broederpaar op te offren aan hun

[woeden ?

Neen. Doet dan ’t Lybisch woud, door de

[Afgunst opgeruid,

Deze Offerlammeren in Hollands Tempe

[bloeden ?

Neen. Menschen zyn het. Ach ! wat doodelyk

[venyn

Bezwalkt de witte deugd dier trouwe

[Rustbezorgers ?

O Zon, bezwym van schrik ! ’t Zyn menschen

!

[hoe kan 't zyn

!

Ja menschen zyn het, en, dat meer is,

|

Haagsche borgers.

ANDERS.

Zuipt u, moordzugtig graauw, te berste aan

[’t laauwe bloed

Der Witten! scheurt hun rif; vertrapt het

[met den voet

!

Verguist de vrome ziel dier brave Burger-

vaders !

Byt stukken uit het hart! Kerft hen van lid

[tot lid

!

Nog voert de heldre Faam op hare zegeraders

Hen boven t stargewelf, en schryft op

[’t leliwit

Der vaderlandsche Deugd den naam dier

[dwangverpletters,

Ter eeuwige eer, aan ’t blaauw des hemels

lxxxvi. 194. [met roó letters.

R. Arends Jr.

Graff schrift.

Hier leijt het, deerlijck overschot,

T’ uijtbraecksel van het haegs schavot,

gekapt, gekerft, gekneust, geknot,

Van twee gebroeders, die soo witt,

van hert als naem, d’ ontrouw Brit,

en wie met hem het recht besit

Van hollants vrijheijt zonder réén,

te water of te land bestreen,

ofïf eenichsints gewelt aen dée,

Kloeck moedigh hebben wederstaen.

de nijt heeft haer de doot gedaen,

en d’ ontrouw haere troüw verraen,

De ondeücht, op de deücht verstoort,

heeft haer als vianden vermoort,

end’ wredelijck in haer bloedt gesmoort.

Het recht al over lang gestompt,

is voort met haer int graff gedompt,

wie weet oft immer weder kompt.

Knaegt nu ondanckbare gemeent,

U tanden stomp aen haer gebeent,

Maer ghij o hollant, treurt en weent.

Den grooten Rechter volgt haer baer

langmoedich is zijn oordeel, maer,

wanneer het valt, soo valt het swaer.
v. St. 2478.

Den Heere Korneiis de Wit.

Dees print verheelt ’s lands Brutus naar het

[leven,

Die star van staat, te ontydig uitgebluscht,

Dien kopren muur, zig zelven wel bewust,

Dien Held, die Jork en Montagu deed beven.

De Muitzugt zweem op ’t zien van dit gelaat,

Toen zy hem dagt op te offren aan haar haat

:

Nog vloog zy met heur’ moorddolk toe, en

[wendde

Het aanzigt om in een verwoede bende.

lxxxvi. 195. R. Arends Jr.



JOHAN DE WITT.

GEGRAV. PORTRET DOOR C. L. VISSCHER. (NAAR
J. DE BAEN ?)
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Op d’ Afbeeldinge.

Gezantschap, Staatsgezag, en

[Burgermeesterschap,

Grootdadig uitgevoerd, doen op den hoogsten

[trap

Van eere, Held De Witt voor ’t Vaderland

[verschynen

;

Al poogt de helsche wrok dien glans te doen

[verdwynen

Door ’t schenden zyner eer, en ’t woeden op

[den romp,

Op ’t staal van zyn gemoed byt hy de tanden

[stomp

;

T’wyl zyn beproefde trouw, door overwigt

[van daden,

De Vorsten-moord beschimpt, en ’t eerloos

[Landverraden.

ANDERS.

Deez omtrek die iet groots en heerlyks geeft

[te lezen

In ’t Burgermeesterlyk en rustig Helde-wezen,

Eischt dat men met een diepe eerbiedigheid

[beschouw

Hem, die ’t Geweld het wit der oogen dorst

[ontdekken,

Toen ’t ’s Lands belang vereischte; en, in

[deez’ Heldetrekken,

’t Oprechte zweemsel der Grootmoedigheid

xc. 1 320. [en Trouw.

J. OUDAEN.

Wie Heer Cornelis wil beschouwen in zyn

[dood,

Bezie zyn leeven eerst, daar zo veel nut uit

[vloot

Voor Hollands recht en roem; die moedig-

[met den degen

De winst op Chattam heeft zo gloryryk

[verkregen,

En ’t Land op Zee behiel in ’t barnen van

[dien tyd

;

Eer hy van Staatsgezach ontbloot wierd door

[de Nyd,

En ’t toomelooze graauw ’s Mans heldendeugd,

[’s Mans daaden

En Burgermeesterschap dus onverdiend

[vertraaden,

Toen ’t heilig recht, verkeerd door leugen,

[wrok en list,

Hem zag geboeid en zijn gebleeke trouw

[betwist.

’t Geweld deed in zyn dood van schrik al

[’t aardryk beeven,

De Zon versmolt van rouw op ’t sterven van

[dat leeven;

De zwaarste schade en smart voor vryheid

[en voor Staat,

Geschonden al te vroeg, beklaagd, beschreid

cm 1. 29. [te laat.

K. Lescailje.

Dit is de Ruwart, die op ’t raethuis niet alleen

In ’t maegdlyk Dordrecht won de gunst van

[groot en kleen

;

Maer ook te schepe sprong, afstak in baren

[vloede,

En voor de vryheit naer het krytestrant zich

[spoedde

;

Charnesse en Quinenburg met het gestroopte

[stael

Van zynen waterdraek rabraekte teenemael

Te mortel : of, door den metalen havenkeeten,

Van ’t vlotte zeekasteel als rach aen stuk

[gereten,

Den Teemsstroom hooger opgeschoten,

[’s Konings vloot

In eigen zoch verdelgde, in den gronde schoot.

Waer toen een kogel, ten kanonnen uitge-

[d rongen,
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O Groote ziel, met u ten hemel ingesprongen,

Zoo snoot een loon had zulk een deugt noit

[naderhant

Ontfangen van het al te ondankbaer vaderlant.

Noit ware uw lichaem zoo ontmenscht, alleen

[door eenen

Eerloozen schelm, van wien gy zelf had straf

[ voorhenen

Gevordert, aengeklaegt, gefoltert tegen ’t recht.

Noit had men eenen helt te wreet dat oort

[ontzegt,

’t Geen hy zoo onlangs noch geredt had met

[der klinge,

Zelf zonder hy beleed iet der beschuldiginge,

Noit had de staetzucht zich op u zoo moê

[gewoedt,

En zat gezopen aen dat kostelyke bloet,

Maer, als een Herkules, zoudt ge in de

[starren zweven,

En strekken eene baek voor een grootmoedig

cxi. 271. [leven.

C. Boon.

Zo blonk de Ruwart Wit, ’s Lands oorlogs-oog,

[voor vromen,

Den Teems, door ’t ijser heen, grootdadig

[opgerukt

;

En is na zége, zulk een Borgerheld gelukt,

Onwaardiger, al hij verdient hadde,

Lxxxvm. 1. m. [omgekomen.

Sylvius.

Op de Heer Cornelis De Wit.

Uw eerlyk leven is het aldemeest vergroot

In uw mishandeling, en schandelijke dood,

Niet schand’lyk als voor hen, die met u bloed

[zig laven.

Wee hen ! die d’ eerste raad tot uwe slagting

Lxxxiii 141. [gaven.

Grafschrift.

Dit is het ware Beelt, de Zuil van Stad en

[Staat,

Een Caezar in ’t gevegt, een Cato in den Raad.

Die bloed en leven waagt, voor vaderland

[en Zee;

Een blixem voor den Brit, een brenger van

[de Vree.

Die onder deze Faam, zo blank in ’t Harnas zit,

Is eeuwig Dordregts roem, haar Borgerheer

Lxxxiii 142. [de Wit.

Op het ombrengen van den Heere Kornelis

de Wit, Uitvaart van de Deugd.

O Deugd
! gy die van de aard’ gevloogen,

Uw’ woonplaats bouwde uit ’s menschen oogen,

By Hemellieden, daar uw glans,

Meêr kracht ontfangt uit eenen krans,

En gloed van ’t eeuwig licht der lichten;

Ontfang den minsten van mijn’ plichten.

O Deugd ! die eertijds in ons land,

Uw Witten wimpel had geplant,

Ik zal uw’ droevige uitvaard vieren,

Daar Heer de Wit, nog met lauwrieren.

En ’t bloed des vyands, overlaan,

Een moorderklaauw voelde in hem slaan.

Gy had ons maar uw naam gelaaten

;

Maar elk scheen zelf uw naam te haaten,

Dies wischt men dien met heldenbloed,

Zoo schoon men kan, uit het gemoed,

Dat reeds de boosheid kwam verstokken,

En deed op eed’le zielen wrokken,

Misgunnend’ haar voor bloed, en zweet

Den dank, dien ’t recht aan haar besteet.

Ziet nu uit uwe grafgewelven,

Beroemde Helden, die u zelven,

Zoo deerlijk vond verongelijkt,

Een eeuw, die de uwe geenzints wijkt,
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In uitgezogte schelmerijen.

O booze zeden ! booze tijen !

Wat bitt’re nasleep, wat een smert,

Zet gy de laater eeuw op ’t hert

!

Oud Holland, dat op eenvoud roemde;

Oud Holland, dat de wreedheid doemde,

Geweld, en schennis tegen stond,

Een uur werpt al uwe eer te grond.

Een uur, waar aan de wraak aan ’t hollen,

In haar bloeddronke zuizebollen

Met bloed en traanen schild’ren derft,

Hoe zy de onnozelheid doorkerft,

En ledelijk van een gereeten,

Aan haat en afgunst geeft te vreeten.

Dat uur zach de Oogstmaand, eêr haar dag

Het eind’ des twintigste avonds zag.

Een dag, die dan zal zijn vergeeten,

Wanneer men van geen dag zal weeten.

Want het ontziende lijfsgeweld,

Daar toen ’s Lands eer in wierd gesteld,

Was zoo verwoed en uitgelaaten,

Dat elk ’t geheug der schand moet haaten.

Doch ’t schaad 'niet, of de ziel te mond,

Of wel ter dieper hartewond,

Haar uitgang neemt, als maar ’t geweeten,

Zich zelf voldaan heeft, en gekweeten.

Dan legt de laster in de waag,

Op d’ eersten uitslach veel te laag,

En met zich zelf alom verleegen,

Schaamt zich van recht te laten weegen.

Gy dan, die hen in bloed bestaat,

En wie met zucht hun naam na gaat,

Wilt niet hun eind’ te diep betreuren:

Al dat vernielen, dat verscheuren,

Die handel van gewaad, en leen,

Al dat verachten, en vertreên,

Van hunne ontzielde, onteerde lijven,

Zal met meêr kracht hun lof beschrijven,

Wanneer men noch eens zeggen zal,

Wee, die de deugd stond na haar val.

Wee, die met opgeheeve handen,

191

De deugd dus wreed 'lijk aan dorst randen.

Geen wonder, dat haar naam versterft,

Daar dus de Burger woeden derft.

XXIV 225
. J. Bidloo.

Op den Heer Mr. Joan de Wit.

Zoo leeft de Wit in ’t hart van alle oprechte

[harten.

De mont der Vrijheit, en der Staeten trouste

[Raet.

Zyn doot, al t’ onverdient. zal Hollant

[eeuwigh smarten,

Hy storf voor t vaderlant een martelaer van

lui. /. 575
. [Staet.

J. v. Vondel.

Ter eeuwige gedachtenisse van den Heer

Joan de Wit.

Zoo beelt de tekenkunst de Wit af, naer het

[leven,

Den mont der Staeten, die voor ’t recht van

[Hollant sprak;

Hy best zich zelven, door veel wonderdaên

[bedreven,

Een’ Atlas, opgegroeit tot zulk een lastig pak.

Eneas monsterde de daeden van zyn neven,

En al ’t Romainsch geslacht, volvoert met

[zulk een’ lof

Door Godt Vulkaen in ’t velt des beukelaers

[gedreven:

De Wit bestelde alleen de pennen ryker stof

;

Het zy de man zich queet te water en te

[lande,

En ’t leven niet ontzagh te waegen op de zee

;

Of Ruwaert, die de kroon der Waterhelden

[spande.

Met Britsche standaerden onthaelde op

[onze ree

;

Of zette in lichten brant de Koninghlyke

[vlooten

;
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Of door het vreeverbont ’t gewelt van

[Vrankrijk stuit.

Maer Burgerschutters, leyt dit hart van u

[doorschooten,

Met zijn’ heer broeder, waert al ’t aertryk

[door beluit?

Verloore zoonen, och, vergelt ge dus uws

[vaders,

En voesterheeren, die u voedden met hun bloet ?

Verdient hun trou en deught den naem van

[lantverraders ?

Noit wort met naberou dit zwaer verlies

uil 1. 576.
|

geboet.

J. v. Vondel.

De print van den lieere Johan de Wit.

Aanschou De Wit, weleer een Fenix in verstant,

Den Raadt en Voorspraak, zuil en ziel van

[’t Vaderlant,

Beroemt, te lant, ter zee, door zo veel

[wonderdaden

:

Der goeden leitsman, den verwinner van de

[quaden,

Die, in de hoogste school der Staatkunde

[uitgeleert,

’S lants schatkist heeft bezorgt, bezuinigt

[en vermeert

;

Door eendragt rust herstelt, de dwinglandy

[verdreven.

Maar och, die Staatdienst stont hem dier;

[dit kost hem ’t leven.

Wie schont zyn handen aan dien onverzaag-

[den helt ?

De blinde muitzucht, en het opgeruit gewelt,

Met kogel, roerkolf, met pistool, met kling

[en tanden.

Dat moorttuig velde ’t heil der vrygevochte

[Landen.

Men scheurde ’t lichaam, dat zich waagde

[voor ’t gemeen.

Men hing hem aan de wip, gespout, geknot

[van leen.

Barbaren, door den geest des boosten wroks

[bezeten,

Uw woede straft zich zelve in t’ wroegende

[geweten.

Zyn oprecht hart, dat hem de moort ter

[borst uit sneedt,

Daar d’ onverzoenbre haat meer dan een

[stuk uit beet,

Slaat in uw ingewant, onheelbre hartewonden,

Die zyne onnozelheit, u wee en wraak

[verkonden.

Zyn gulde tong, hem uit den hals gerukt,

[verwyt

U ’t moortstuk met een taal, die meer dan

[zwaarden snyt.

Zyn vinger, afgekapt, zal voor u levend blyven,

En in uw pooplend hart een eeuwig vonnis

lxxxiv. 74. [schryven.

G. Brandt.

De zerk van den Heere Johan de Wit.

Gy zyt een steen, zo gy deez’ steen ziet en

[niet weent.

Hier leit De Wit, maar niet geheel in zyn

[gebeent

:

Het ander overschot van zyn geschonde leden

Wiert afgescheurt, verkocht, of met den voet

[vertreden.

Vervloekte ondankbaarheit, die dus de deugt

[beloont,

En ’s Lants Verlosser met zo scherpe dorens

[kroont

!

Noch wenscht hy met zyn bloet het vier der

[twist te blussen,

En al zyn moordenaars voor Godts gericht

Lxxxiv. ui. i9o. [te kussen.

G. Brandt.
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Op zyne Medalie.

Dus leeft De Wit door ’t graauw verscheurt.

Te lang benyt, te laat betreurt.

Lxxxiv. 76. G. Brandt.

Op het Witte Borstbeelt van den

zelven Heere.

Dus leeft de Wit, ’sLants Raat en Voorspraak,

[na zyn doot.

Door zwarte en graauwe Nyt besprengt met

[dierbaar Root

:

Maar ’t woeden van den Moort. vervloekt by

[alle wetten,

Kon ’t Wit der blankste deugt met vuil noch

[vlek besmetten.

Dees witte steen verheelt zyn zuivre onnozelheit.

De Vryheit vint haar graf, daar zyn gebeente

lxxxiv 75. [leit.

G. Brandt.

Johan de Wit.

Bedrukte Landt, zie noch uw toeverlaet,

Weleer den mond van uwen vryën Staet

;

Den Cicero, die voor uw Recht dorst spreken,

Uw schatkist steef, den oorlogskling holp

[breken,

De Wit, zoo wit van hart, van ’t graeu vertreên.

Men houw’ zyn lof in witten marmersteen.

ANDERS.

Dus blonk weleer de zuil en toeverlaet,

’t Orakel van den vrygevochten Staet,

De Cicero, die voor ’s Landts Recht dorst

[spreken,

De schatkist steef, den oorlogskling holp

[breken,

De Wit, zoo wit van hart, van ’t graeu vertreên,

Zyn lof verduurt den witsten marmersteen.

lxxx v. 180. K. Brandt.

Op Heer Johan de Witt.

Wie d’ommetrek wil zien der goddelykste

[gaven,

Welke, om veel eeuwen, eens een enk’le ziel

[bezit,

Die late ’t oog der ziel door d’oogen herwaarts

[draven,

Om ’t allerdeugden beeld t’ aanschouwen in

[De Witt.

De Wysheid, ’t Staats-bewind, de Dapperheid,

[de Reden,

De Vlyt, de Trou, ’t Geduld, ’t Godvruchtige

[gemoed,

Getempert met het zout der minnelykste

[zeden;

Zyn ’t beeld waar in die Held zich heerlyk

[kennen doet

:

Zoo zag hem als een zuil, waar op ’t gevaarte

[rustte,

De Staats vergadering van Holland
;
eer die

[storm

Der helsche Staats-Orkaan dat licht der

[vryheid blustte,

En ’t wel geschikt gestel dee vallen uit zyn

[vorm
;

Toen ’t MOORDJAAR ’t Vaderland dien

[Staatspilaar ontrukte

Waar Van De Dapp’re sLag al ’t aarDrlIk

[oVer kLonk; .... 1672.

Dat ’s Vyands vreugd ontstak, maar alle

[vromen drukte

:

En meent men nu dat licht te vinden in

[een Vonk?

D’uitwend’ge schaduwschyn is ’t minst in hem

[t’ erkennen,

Hoewel schier ’t eenigste dat van hem

[overbleef

:

Want d’eed’le ziel gevoert op Cherubyne

[pennen,

Terwyl de moord op ’t lyf haar razerny

[bedreef,

2 5
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Trok achter zich den glans der dierb’re

[deugde-stralen,

En smolt om hoog in God, om daar te

xc. i 32i [zege-pralen.

J. OUDAEN.

ANDERS.

Zoo wordt het beeld des Mans onsterflijk

[opgerecht,

Waar aan geen lof gebreekt, waarop geen

[laster hecht

;

Een lof die eeuwig duurt in ’t hert van alle

[vromen,

Een laster die vergaat gelijk hy was gekomen.

O proefstuk van de deugd ! waar vind men

[kunst of kracht

Die uw’ hoegrootheid kan doen vallen in

[’t gedacht ?

Zoo haast en had de Nyd uw lichaam niet

[verbeten,

Of zelfs uw schaduw knaagt en pynigt haar

xc. i 322 [geweten.

J. OUDAEN.

ANDERS.

Zoo ooit de konst, verlicht van hemelglans

[en stralen,

De Wysheid en ’t Geduld naar ’t leven zocht

[te malen

;

In ’t schetsen van dit Beeld trotse haar

[volmaakte WIT

:

Of zoo hier iets gebreekt, en datze meer

[kon geven,

Zouw in het Beeld de kracht der Godlijke

[uitspraak leven,

Die in het Voorbeeld leefde op 't niet

xc. / 322. [verbeelde Lidt.

J. OUDAEN.

Dus was De Wit, wel eer van ieder

[aangebeden,

Ontsien van kleen en groot, van kleen en

[groot vertreden

:

Het losse luck, dat hem in trans van Eeren

[trock,

Schond tefïfens op hem aen de burger wraeck

[en wrock

;

Dees schond hem voor een schelm, dees doodt

[hem als verrader,

Een derde houdt sich stil, betreurt hem als

[’s Landts vader:

In ’t eynd de woedentheydt van

[’s Gravenhaegs gemeent

Doorschiet, doorsnyt syn leên, en plettert

[syn gebeent,

Ja veylt syn vlees te koop : hy, die syn

[broer wou rucken

Uyt ’t nypen van de noot, moest in de noot

[selfs bucken.

’T lyf leeck niet meer een lyf : toen stack

[de moort de walgh,

En hongh ’t mishandelt lyf ten smaet noch

[aen de galgh.

De werelt kenn’ hier uyt de werelt, leer’

[hoe Grooten

Van ’t wissel-sieke luck gestreelt syn en

m. p 6169. [verstooten.

G. Bidlo.

ANDERS.

Hier toont de kunst De Wit, den fenix van

[de groten,

’t Hollandsche orakel, dat Staatwijsheid rijk

[van schat

Voor het beklaaglijke einde op het

[volmaakst’ bezat:

’s Mans beeld, zo afgemaalt, was waard van

lxxxvi ii. ii. 197. [goud gegoten.

Sylvius.



1672. CORNELIS EN JOHAN DE WITT. 195

Als ’t opgeruide volk sloeg, met den moord,

[de handen

Aan Hollands Steunpilaar, het heil der vryë

[Landen,

Aan de onbevlekte WIT, dien Cato van den

[Raad,

Toen viel, helaas! met hem zo groot een

[licht van Staat

Als in alle eeuwen op het aardryk kwam

[te daagen

;

Een Cicero, die de eer der Vryheid heeft

[gedraagen

:

Zy sprak door zynen mond, en leefde door

[zyn zorg;

Hy sturf in haaren dienst, en gaf zyn bloed

[tot borg,

Dat bloed door slinksche wraak zoo trouwe-

loos vergooten

Waar in ’s Lands wysheid, hulp en vroom-

heid was geslooten.

De moord schond ’t dierbaar lyf : ’t gemoed

[bleef onverzeerd,

Dat vry van smet en schuld, den tijd en

[dood braveert,

Terwyl de Nyd zelfs schreit by ’t afgeknaagd

[gebeente,

En ’t naberouw doorwroegt ’s Lands kwynende

cxfii. 1. 30. [gemeente.

K. Lescailje.

Ziehier ’t slagtoffer van den staat,

Den Tegenstander van verraad.

Wiens trouw, vervreemd van eigenbaat,

En wit als leliwit gewaad,

Gedoodverwd werdt van zwarten haat.

LXXX VI. 195. R. Arends Jr.

Dit is het wezen van Johan de Wit, ik meen
Van Hollants vryheit zelf: want in dat

[onweer, ’t geen

Zoo opstak in den Hage, en die twee

[Palinuren,

Beide even schrander en voorzichtig in het

[sturen,

In het vergaende schip van Staet van ’t roer

[af smeet,

Gevoelde zy in hem de smarten, die hy leed.

’s Mans mont verstrekte alleen den Staet in

[wyze raden

Geen Godtspraek
;
maer ook tartte in water-

[wonderdaden

Zyn moet Duïl uit : des die schat hem werd

[ten loon

Van zyn’ zeedapperheit en staetkunde aen-

[gebóon,

Dien hy koel afsloeg, noit bekoord door

[gift of gave.

Veel liever zwoer hy eer te dalen in den grave,

Dan aen te schouwen, dat ’t stathouderlyk

[gewelt

De vryheit, ’s lants Minerf, ter handen wierd’

[gestelt.

Waer toe vervalt uw’ deugt? wat maekt ge,

[ware vader

Des vaderlants, elk scheld u reeds voor een

[verrader,

Die ’t oort den vyant draegt te koop, en

[baent hem ’t pat,

Waer langs hy, van een reex triomfen afgemat,

Dringe in het hart des lants. Het wuft gemeen

[is mede,

Gelyk de vorsch, voor ’t hebbe van een koning

[niet in vrede.-

Nu wyke Rome, dat laet den Egiptenaer

De eer van Pompejus moort. Zelf neemt de

[Hage een’waer

Van twee Pompejussen, waar de boschmonsters

[t’zamen

Van ’t woest Hirkanië zich over zouden

CIX 272 [schamen.

C. Boon.
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De Draeyspil van den Staet,

’t Orakel van den Raat,

De Schrik van Frank en Brit,

’t Verkeerspel van de Tyd,

En ’t Bloetaas van de Nyt,

Was Meester Jan de Wit.

Graf-schrift.

Hier leidt nu Jan de Wit en rot:

Niet heel en al, maar ’t overschot,

Syn hert, zyn ooren, en zyn handen,

Die zyn verdeelt in veele Landen:

Maar of hij is aan menig deel,

By vromen leeft hy in ’t geheel,

EEN ANDER.

Sta reiziger, hier rust de romp van heer de Wit,

Wiens onbevlekte ziel by God in vreugde zit.

Sta reiziger, en doe ’t geen niemand laten kan,

Vervloek de Moordenaars van zulk een

Lxxxin 143. [vromen man.

EEN ANDER.

De wijze WIT, ’s Lands Zuil, ’s Regts Steun,

[’s Staats Kragt,

Rust hier, door moort verminkt, verscheurt,

[veragt

:

Syn groote naam, na ’t rotten van ’t gebeente

In zege blijft, by ’s Vaderlands gemeente.

LXXXIll 143.

EEN ANDER.

Hier rust onnoozelheid, met opgeheven hand

Vermoort te zyner eer, vermoord ten schand

[van ’t land.

Hier rust regtveerdigheid, een ieder in de weeg,

Zints, ’t land een walging van opregte vryheid

[kreeg.

Hier rust de dapperheid, die Holland quam

[te nut,

Toen hy twee Koningen grootdadig heeft

[gestut.

Hier rust de wysheid, die het oor nooit had

[gestopt,

Wanneer geregte beê heeft aan zyn deur

[geklopt.

Hier rust de Wit, een mensch; dies had hy

[zyn gebreken:

Maar minder als nog oit is van een mensch

Lxxxin 143 [gebleken.

Op den bodem van een ovale geelkoperen

tabaksdoos.

So leefde de Wit van ’t grauw verscheurd

te vroeg berugt, te laat betreurd

Die bloet en leven waeght voor vaderland en zee,

Een blixem voor den Brit, een brenger van

[de vree.

Aan de Hagenaars op het ombrengen van

den Heere Jan de Wit.

Hoe dorst gy, Hagenaars, dat staatig aanzicht

[schenden ?

Daar Staatkunde, achtbaarheid, en eed’le moet

[uit blonk?

Dat aanzicht, daar men recht en reed’lijkheid

[in kende?

Dat aanzicht, uit welks mont welsprekentheid

[vaak klonk ?

Hoe dorst gy, Hagenaars, Heer Jan de Wit

[ontzielen ?

Die liever sterven wou, als u te zien vernielen.

xxiv. 225. G. BiDLOO.
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Hoe draait des Werelds lot

De Wit op ’t moordschavot

Weleer gekerft, gesneên,

Staat dus weêr gaaf in een.

Wat mist nu ’t Vaderland?

Haar mond en regterhand.

v. L. III. 90. 1.

Joan Nieuhoff. 22 Juli 1618—8 Oct. 1672.

In dienst der IV. I. Comp. als koopman 1640. Naar Oost Indië lópj. Met gezantschap naar

China iópp—pp. Reizen in Indië 1659—70. In 1661 Kommandeur van Koylan (Malabaarsche kust).

Dec. '71 weder naar O. I. Werd op Madagascar vermoord. Zijn reisbeschrijvingen zijn in het Fransch

Duitsch en Latijn vertaald.

Onder zijn portret.

Dus zietmen Nieuhoff, die de Godtsdienst,

[wetten, zeeden,

En staat van China toont, door zijn

[geleerde schacht.

Een loffelijk bedrijf verdient onsterflijkheeden.

Zijn staatkundt rijk van roem, en krygsmoet,

[groot van kracht,

Twee zuilen voor Koylan, zijn waardt om
[hem te sieren.

Wie wijs en dapper is past dubbele lauwrieren.

m p. 3863 . Jan Vos.

Hier ziet gy Nieuhof na het leeven afgemaaid;

Een held, die zelf de faam vermoeit heeft

[door zyn daaden
;

Een die bekent is, daar het daglicht rijst

[en daald,

Voor opperhoofd, gezand, met luyster

[overladen;

Zyn reislust, kloek verstand en onvermoeide

[geest,

Blinkt uyt aan iedereen die zyne schriften leest.

v. S. 3886. b. D. Lingelbach.
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l(>73-

In het Britsche Parlement deelde de Kanselier mede, dat besloten was, de Ver. Nederlanden voor

goed te vernietigen. Hierbij gebruikte hij
,
in navolging van Cato, de woorden-. „Delenda est Carthago"

Natuurlijk bracht in Holland deze grootspraak heel wat pennen in beweging.

Karei de Tweede van Engeland in zynen Raad over den Oorlog tegens de Nederlanders

raad pleegende, gebruikte zyn broeder de liartog van Jork het oude Spreukje voor zynadvys:

Delenda est Carthago.

Dreigt Engelander vry Carthago te verdelgen,

Om ’t geen uw nydig hert kan kroppen nog

[verzwelgen,

Zoo brengt uwe eige mond uw eige vonnis

[mee

:

Carthago roemde zig voogdesse van de Zee

En brak verbond, en eed, hoogmoedig, trots

[en pragtig,

Gelyk nu Engeland, niet meer zig zelven

[magtig,

Zig eigen, als voogdes, ’t verbiet van zoo

[veel zeen,

En met die Stad, verbont, en eedbreuk

[heeft gemeen.

Dies zal u Engeland, die naam veel beter passen,

Dewylje regt, en trouw, en wetten schynt

[ontwassen

:

Maar denk dan, of met een u niet te wagten

[staa,

Dat u een zelve straf als oud Carthago slaa,

Of agt je ’t buyten reik van menschelyk

[vermogen

;

Zoo wagt het van de hand des Heerschers

xxxix 62 [uyt den Hogen.

Slag bij Schooneveld. 7 Juni 1673.

De Nederlandsche vloot onder de Ruyter, die reeds eenigen tijdvoor de kust hadgelegen, was aangegroeid

tot 103 schepen
,
met ongeveer 3600 kanonnen tn 18000 manschappen ; de Engelschen en Franschen

,

onder Pr. Robbert, Spragg en D'Estrées, hadden samen 130 schepen en veel meer geschut en bemanning.

De Nederlanders schreven zich de ovenvinning toe: zij overnachtten een mijl verder zeewaarts dan

's ochtends en de vijand moest van eene landing in Zeeland afzien. Schram en Vlugh sneuvelden.

Zeven dagen later zocht men den vijand iveder op.

Tweede slag bij Schooneveld. 14 Juni 1673.

De vloot
,

in allerijl hersteld van de op 7 Juni geleden schade
,
greep den vijand op nieuw aan.

Het gevecht eindigde met het vallen der duisternis. De Nederlandsche vloot trok langzaam naar

Schooneveld terug, doch de vijand liep de Engelsche havens binnen. Ten onrechte beweerden de

Engelschen dat de Statenvloot in wanorde afdeinsde.
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Hollands zege ter zee, onder ’t beleid van den manhaften held Michiel de Ruyter, ridder,

L. Admiraal Generaal, enz. tegen de twee koningklijke vlooten van Frankrijk en Engeland,

den 7den en 14den van zomermaand, MDCLXXI1I, kloekmoedelijk bevochten.

Ik zing nu hoe twee Koningsvlooten

Tot tweemaal vlooden voor één Vloot.

Schoon Holland van zyn Bondgenooten,

En hulp van vrienden schynt ontbloot

;

’t Ontbreekt ons echter aan geen helden,

Die, met een dapp’ren moed op zee,

De schade met de schand’ herstelden

Die ’t Vaderland te lande leê.

Nooit is’er zulk een roem verkregen,

Noch grooter zege voor den Staat

Bevochten met den blanken degen,

Tot weering van zyn ramp en smaad.

De Ruiter sloeg met zyne scheepen

Dwars door de Konigklyke heen

;

Hy scheen ’t verderf met zich te sleepcn,

Tot ’s vyands ondergang alleen.

Daar vloogen hoofden, armen, beenen,

En hier verpletterd brein en bloed

Langs boord, langs mast en touwwerk heenen,

Hier ziet men dat de onnoos’le boet

Het vree verbreeken van de Vorsten,

Die door vervloekt verraad en geld,

Den luister van ons Land bemorsten

;

Hun zeemagt word ter neêrgevelt,

Die ’t alles meende te verdelgen

:

Want de afgrond opende zyn mond

Om Koningskielen in te zwelgen.

Hoe meenig zonk’ er naar den grond

!

Doch and’re zag men yslyk branden,

En snellyk springen naar omhoog.

Zoo ver kwam ’s vyands roem te schanden

Als zyn verwaande trotsheid vloog.

Dus droeg de Ruiter zich in ’t stryden,

De luister van het Vaderland,

Die nooit gevaaren wilde myden.

Hy blyft Oranjes rechterhand.

Hoe vocht vol moeds ook ’t puik der helden,

De dapp’re Tromp, met dubb’le kracht,

Wanneer ze Vrankryks vloot beknelden,

En meest verwonnen door zyn magt

!

Hy sloot voor ’t kermen bey zyne ooren,

Terwyl hy met zyn fiere Leeuw

By Brittenlanders in kwam booren.

Daar wedergalmden van ’t geschreeuw

De stomme en spraakelooze stranden.

Wie schrikte niet voor ’t krygsgetier,

Waar meê die Leeuw hen aan kwam randen ?

Hy braakte louter vlam en vier,

Met meenigte van donderklooten,

En al wat neêrlaag baart en dood.

Wie was voor ’t schieten niet verschooten ?

Neptuin zag hier zich zelf in nood

;

Hy beefde voor zo veel gevaaren.

Het koude water scheen een gloed,

En ’t witte schuim der bleeke baaren

Was rood geverfd van menschenbloed.

Zo streeden ook al de and’re hoofden

Met fieren moed en wys beleid,

Die hun de zege lang beloofden;

Om dat de trouwe Oprechtigheid

Op onze vlooten was gezeeten,

Die ’s Vyands magt in zee versloeg,

En gantsch verscheurd, van een gereeten,

Met schande in zyne havens joeg;

Verlaatende in het vluchtig keeren

De magt daar hy het Zeeuwsch gewest

Meê schielyk meende te overheeren,

En daar de snoó vervloekte pest

Van roof en moordery te ontsteeken,

Tot plaage van den onderdaan,

Om zo de zenuwen te breeken

Daar onze Staat door moet bestaan.

Nu is ’t rampspoedig lot aan ’t wenden.

Het Land, noch onlangs gantsch in druk,
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Schynt nu aan ’t ende van elenden,

Door ’t groot en onverwacht geluk.

De Fransche heerschzucht is gezonken,

De orkaan van opgeblaazenheid,

Die door de waereld heeft geklonken,

Met Eng’lands hoogmoed neêrgeleit.

Schep moed, ó treurige onderdaanen

Van Nederland! betoont u bly;

Droogt uwe wangen van de traanen

;

Want uw verlossing is naby.

Beschouwt hoe groote Koninkryken

Door hulpe van Gods rechterhand,

Voor ’t kleine Holland moesten wyken,

En vlieden zonder wederstand,

Waar door uw Vryheid schynt herbooren.

My dunkt, ik zie ze weer ten top

Hersteld in luister als te vooren.

De zon van uw geluk komt op.

Ook gy, ó Holland ! staak het treuren

:

Want gy behoud de vrije zee.

Nu moogt ge ’t zeegryk hoofd opbeuren.

Eerlange zal ’t de lieve vreê

Met bladen van olyven kroonen.

Het is al lang genoeg gezucht.

’t Is tyd om dankb’re vreugd te toonen

;

Vervul daar meê de ruime lucht.

En gy, myn trouwe Landgenooten,

Bewyst dus dat gy uit het zaad

Der Batavieren zyt gesprooten;

En toont het altyd met de daad,

Dat ge eerder ’t levenslicht wilt derven

Dan Godsdienst, Vryheid, Vaderland,

En ’t eeuwig graf van eer verwerven,

Dan lyden dat men laf u spant

In ’t uitheemsch juk van dwinglandyë:

Want immers zyt gy te eêl van bloed,

Uw vryheid past geen slavernyë.

Beschermt die voorts met wakk’ren moed.

De weg van voorspoed is nu open,

Dien u Gods magtige arm ontsloot.

Wilt verder op zyn goedheid hoopen.

Bezwykt dan nooit in ramp of nood,

En dankt den Hemel voor zyn zegen,

Zo mild, zo wonderlyk verkregen.

cxi/i. /. 54. K. Lescailje.

Den Holiandtschen Glorieuse Zee-Batalje,

tegens twee Konincklijcke Vlooten, als die

van Vranckrijck en Engelandt.
Stemme:

Hy alon, op Dragon, Hoor je niet dat grof Canon, &c.

’t Was dien dagh, dat yder lagh,

Vernedert! en om hulpe badt;

Als ’t Canon, so sterck als ’t kon,

De daveren elcken Zeeuse stadt

:

Van de Duynen aen het Landt,

Sagh men meenigh Zee-Castijl,

In roock en brandt, van Walgers strandt.

De Ruyter quam met Tromp en Schram,

En onsen Zeeusen Admirael

;

’k Sagh de Vlam, die schielijck quam

Geblicxemt uyt het swaer Metael

:

Dat de Cogels langhs de Zee

Swinckten als een Donder-kloot

;

Tot ’s Vyandts wee! door stengh en ree.

’s Vyandts Vloot, gaf d’eerste schoot,

Maer kreegh tot Antwoort d’heele Iaegh;

Robbert dee, met Duc d’Estree,

Sijn Scheepen wendent over staegh

:

Men vochter fel aen elcken kant,

Soo datter meenigh Zee-Casteel

Stont in de brandt, tot Robberts schant.

Laet de Frans, dees Water-dans

Vertellen aen den Lely- Vorst;

’k Wed den Brit, verwondert sit!

Dat hy siet wat Oranje dorst,

Die met Neerlants macht ter Zee,

Twee Gekroonde Hoofden tart;

Jaeght s’alle twee, van Schoonvelts ree.

cxx v. 3.
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Op ’t Zee=gevegt, tusschen de vlooten, van

Engeland, Vrankrijk, ende die van deesen

Staat. Voorgevallen den 7den Juny, 1673.

O Groote slag! kom, Holland met u

[Bond-genooten

En luysterd naar de Roem die ’t Land

[verheven steld.

De Vyanden voor wind met haare vaste

[Vlooten,

Die vielen aan met kragt, en ysselijk

[geweld.

Wie sal de Ruyter, en de dapp’re Tromp

[doen beven,

Die eere agten goed en bloed voor ’t Land

[te geven?

Naar een gebed in d’oopen lugt voor God

[gehouden,

Soo riepen d’Hoofden, sa, val aan met volle

[moed

;

O God, doen ging het aan, de Ruyter, tot

[elkx grouwen,

Sloeg door de Britse Vloot, daar ’t was als

[Etnaas gloed.

Neptuyn verwelkomd d’Held, en doet vast

[’t Ciersel vlegten,

Die van twee Koningen de Lau’ren komt

[bevegten.

Tromp trompte op de Lely-vloot met volle

[laagen

Dat masten, sprieten, want, en alles stoof

[ter neer;

'k Meen dat ’t hoogmoedig hart van Vrankrijk

[lang zal knaagen

:

Kom weer te gast by sulk een edelmoedig

[Heer.

Des vyands Schepen sagmen ligter laayen

[branden

;

Dus laat de Leeuw nog sien sijn scharp

[gesleepe tanden.

Een yder Capiteyn verdiend een krans van

[eere,

De minste Bootsman vogt gelijk een braaf

[Soldaat.

Elk sogt naar Eed en Pligt hem trouw voor

[’t Land te weeren,

Tot Luyster vande Vorst, die ’t naa aan

[’t harte gaat.

Louis van spijt schier barst, en Kaarel staat

[bekneepen,

Sy hooren ’t branden en ’t verov’ren van

[haar Scheepen.

Dank sy den Staat, en Prins, die, als getrouwe

[Vad’ren,

Haar kragten spannen tot genesing van

[’s Lands wond.

Gods Eng’len daalen van des Heemels hooge

[raadren,

En tuygen dat wy staan met hem in vast

[verbond.

Wie sal in Eeuwigheid dan soo een staat

[weer deeren ?

Ontsluyt u hert, verheft u stem, geeft God

[de eere.

’T geen eertijts sugte, juygt, elk swiere de

[Banieren,

En stelle voet by stuk, om ’s Vyands magt

[te slaan

:

My dunkt ik sie ook haast d’Oranje vaanen

[swieren

Van Vesten, die als nog in magt van

[Vrankrijk staan.

De Leeuw slaat d’oogen op, men hoort hem

[vreeslyk Brullen,

Hy laat sijn keel niet met bedrieglijk aas

[meer vullen.

Vaar voort, Nassause Held, te waater en te

[
Landen,

God segene de Staat en u tot ’s Vyands smart

;

26
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Dat Kaarel, nog Louis, ons ooyt meer aan

[mag randen,

Off wie het sy, die eêr met ’t Staal ons

[heeft getart;

Op dat u Agtbaarheyd verspry door gans

[Europe,

Herstelder van ’s Lands eer, wy moeten

T. 6765. [op u hoopen.

J. Wybrants.

Triumphante Vreugde=Galm, over de be-

voghte Victorie van onse Scheepsvloot, door

de manhafte, strijdb're en onvergelijklicke

helden: de Heeren Michael de Ruyter en

Cornelis Tromp.

Schep moet, bedrukte Baatavieren,

Ontsteekt in ’t hert uw vreugde Vieren,

Wat ooght gy, tusschen Hoop en Vrees,

Op ’t groot getal, die u bestrijden ?

In ’t midden van deez schrale tijden;

Den Ooghst van kostlijk Bloet en Vlees.

Droogh nu de tranen van uw oogen

:

Singht vreugde galmen, die de bogen

Des hogen Heemels daav’ren doen

;

Schep adem, wissel uw gesangen

:

De kans verkeert, na t langh verlangen,

En drijft uw heen na ’t lauwer groen.

Vleght Kranssen voor uw Batavieren,

Die onder Jesus strijd-Banieren,

Elk streden als een Josua:

Wijl Moses, Aron, Hur, Gods kind’ren

Op d’Hoogte klommen, om te hind’ren

De Nederlaagh, en om Gena

Het Eenigh Eeuwigh-Wesen smeekten

:

Dat yders hert, als Was door weekten.

Gaat, treet uw Helden nu te moet,

Vleght voor de Ruyter Laure Blaaden,

Roem Tromp’s ontsaghb’re Oorloghs daden

:

Terwijl de Segen haar begroet.

Dus riep de Blijtschap : die ten oogen

De Waarheyt uyt blonk, schoon de Loogen

Het tegendeel ons hooren dee,

Die door de Nyt wierdt aangedreven

:

Dat Godlijk is, moet boven streven,

Dus wert men Meester van de Zee.

Dus dond’ren blijde Vreugde-tónen,

Dat van ’t gedreun en Rijk en Kronen

Van Karei en Louies beweeght,

Dat Vloot en Volk sal eeuwigh heugen;

Dus drinkt Verbonts-Breuk bitt’re teugen,

De Sek-Kroes is al uyt geveeght.

Dus werdt Meyneedigheyt gewroken

;

Dus werdt den Arm des Vlees verbroken

;

Dus triumpheert het Isrel-Godts

:

Dat tusschen Pharo en de Bergen,

Niet wist waar henen ’t zigh sou bergen.

Dus smoort eens d’Hoogmoet in haar trots.

Wy hebben dubb’le stof en reden

Om Dank te wis’len, wijl Gebeden

Den Tenor houden van dien toon:

Nu Neerlants Jacob heeft de zegen

Van ’s Hemels Isaac verkregen:

In spijt van Septer en van Croon.

In spijt van sulck een magt van Schepen,

Gedreven door twe Coninx-sweepen

:

Gepropt vol Volk en Moort-geweer

:

Die hooft voor hooft vast water-tanden,

Om na de Slagh, te land te landen

;

Doch ’t werk dat neemt een andre keer.

De bloetwraak schreyt tot in den Hemel:

Dat Coor van ’t salige gewemel

;

Daar slaan de sugten opwaarts aan.

Daar zijn de stemmen van de Wesen,
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En droeve Wewen op geresen,

By die, die voor Godts aanschijn staan

:

Om weer-wraak van hem af te smeken,

En ’t groulijk moort toneel te wreken,

Van ’t noch onlanghs vergooten bloet;

Daar Bodegra en Swammerdammer’en

Niet aan gedenken dan met jamm’ren

;

Wat Neroos hebben soo gewoet?

Wat snood ontmenste moort tyrannen,

Zijn oyt soo groulijk aan gespannen?

Wat outheyt waaght van sulk een stuk?

Wat bladen tuygen sulk een boosheyt?

En Godt weet wat voor snoo godloosheyt,

Sy ons wel deden soo ’t geluk

Haar Vlooten had doen triompheren:

Hoe souden onse Stranden keeren,

De tweede moortrol van Parijs?

Hoe souden sy ons’ Ingeseeten,

Doen bloet en etter striemen sweten ?

Op Vlielants en der Schellings wijs.

Godt zy alleen de eer gegéven,

Die ons bestaan doet; en dat béven

En ’t sid’ren d’herten heeft ontrukt,

Gestaan heeft in de spits der Strijden

:

En ons gered ter Water zijden;

Hy geeve het te Lant soo lukt.

Soo krijgen kragt gekneusde leden.

Verbondt Verbreker, staafd uw eeden

Op ander malen, yser vast:

Want Godt en is geen logen tuyger:

De Vree verklaagt u als een suyger

Van bloet en mergh uyt ’s Hemels last.

Ey spaar uw eygen In-geséten,

Die gy met een gequetst gewéten.

Te droevigh offert aan de dood:

En t bloedt en mergh uyt hare schonken,

Aan mast en touwerk spat : bij ’t vonken

Van ’s levens zeysen, kruyt en loot.

Doch wy vervrolijkt Onderdanen,

Dit reets verkregen, moet ons manen,

Om ons geloften voor Godts troon,

Die wy beloofden in gebéden,

Nu af te doen: op ’t heeden heeden,

In een volmaakte dankb’re toon.

Godt blijf ’t Compas dan onser handel,

Godt blijf den Seylsteen onser wandel

Door hoogmoet noyt het hert op swel

:

Geen bannen Achans ons verrucken
;

Soo sal ’t voor altijt wel gelucken,

Door Godt met ons Emanuel.

Kn. n. 10776. Ik tracht VEERder.

Zeetriomf,

bevochten in Zomermaand des jaers 1673.

D’aeloutheil mag nu vry met hare krijgslien

[praelen,

Darius smoore in bloet door Alexanders speer,

Die draei den aardkloot op zijn duim, en

[zoek noch meer.

Een Scipio rukke oud Kartage van zijn paelen.

August zie met Antoon de Roomsche vryheit

[dalen

In d’Aktiaensche slag, wy geven elk zijn eer

;

En hangen in ’tgestarnt hun triomfant geweer:

Maer al hun roem kan niet by onze helden

[haelen.

Die zien de bare doot vrymoedig in den mont.

De Ruiter volgt vol viers den vyant op zijn

[gront,

En komt den vluchteling met Tromp op ’t

[’t hart gestooten.
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Niet haelt by Neêrlands lof
;
’t geen deerelijk

[verkracht,

Belegert en gescheurt, noch met geringe magt

Tot tweewerf toe verslaet twee Koninglijke

vn. 35. [vlooten.

J. Antonides van der Goes.

Op de overwinning, bevochten door de vloot

van ’t Vereenight Nederlant tegen die van

Vrankryk en Engelant, op den 7de en 14de

van Juny, 1673.

Wanneer Louys en Kaarel tzamen

Die groote Kooningen, voornamen

Neerlant te geven den doot-steek

Door hare t’zaam gevoeghde Vlooten,

Zoo is het haar geheel ontschooten,

Gelijk het aan d’uytkomste bleek.

Helt Michael die lagh en wachten

Met Neerlants Vloot, om ’s vyants machten

Te keeren af; Sy koomen aan

Vol hooghmoet, en voorwint in ’t zeylen

En denken nu en kan ’t niet feylen

Om Neerlants Vloot gants te verslaan.

Maar Michael die keert zijn Stevens,

Hoe groot de vyant is daer tegens

;

En wacht Godts Hulp in dit geval.

De Helden op haar tijt toedringen,

Met Leeuwenmoet den vyant dwingen

Straks af te houden van ons wal.

Terwijl een yeder zijn best deede,

Zoo zagh De Ruyter al beneden

Zigh een’ge van des Vyants maght;

En hoe schoon dat Hem die toe laghte,

Nochtans om Tromp Hy die veraghte,

Terwijl Hy Tromp veel meerder aght.

Het swaarste moet my ’t swaarste wegen,

Zeyt Michael, en stelt de Zeege

Dan zoo lang uyt: Wendt na Tromp toe

En dat juyst op de rechte uure

Want, hadd’ het langer blijven duure

Tromp en de Haan Haar volk, waer moe

En lusteloos geweest te gader.

Maar! doe sy Haaren Beste Vader

Doorbreken zagen ’s Vyants maght

Tot haarder redding, doe wast mannen,

Wilt moet en kraght nu weer in spannen,

Dat van elk doe ook wert betraght.

Dus ziet men Bestevaders proeven,

Wanneer de Sijne hulp behoeven.

Nu wendt de Ruyter het eens door,

En weder door de Vyant heenen:

En wijst, en maakt, alzoo met eenen

Aan al de Sijne ’t reghte spoor

Om tot verwinning te geraken.

’t Geschut doet onderwijl door ’t braaken

Van Vyer en koogels, ach en wee

Roepen, in Frans en Brittze Vlooten;

Dat heet Neederlant te bestooten

Willen ook op Sijn eygen ree.

Hier zinkt, daar brant, daar ziet men zitten

Alreets te gront, de Frans of Britten

Haar scheepen: andre zoeken ’t heyl

Van haar behoud’nis in ’t ontwijken;

Kortom men ziet twee Koninklijke

Voor Neerlants Vlagge maken zeyl.

De nacht gebiedt de strijt te enden.

Helt Michael ook zonder wenden

Die werpt het anker in de gront

Op zijd’ Sijns Vyants, dats te zeggen,

Laat ons te zaam hier blijven leggen,

Tot dat aan-breekt de morgestont,
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Om dan het werk voort af te spinnen.

Maar hier toe Frans noch Britt geen zinnen

En hadde; dies zy in de nacht

Zoo verr’ in stilheyt heenen druypen,

Als wint en zee haar lieten kruypen.

En waar ’t geweest in hare maght,

Sy waren doe voort heen gedroopen

Tot in de Teems: maar het wegh loopen

Wert haar verhindert door de wint.

Hoe schoon nu ’s morgens de kans laghte,

Helt Michael eerst last verwachte,

Want zonder die Hy niet begint.

De Frans en Britten blij'ven leggen

;

Dat was, als of sy wilden zeggen

Wy hebbent eens gevangen aan

:

Lust u het weer gy meught beginnen

Terwijl weeght Nederlant met zinnen

Over, of niet, of af te slaan.

’t Slot vonnis wert op ’t eynd gesprooken,

Terwijl het Helden bloet aan ’t kooken

Nu is zoo vangt weer aan den strijt,

Op dit woort straks Matroos aan ’t zingen,

De ankers als ten grond uyt springen,

Terwijl zigh yeder toont verblijt.

De wint is nu voor Neerlants Vloote.

Tromp daatlijk weer voor uyt gestooten

En denkt de Vyant zal ook staan

Gelijk wy deeden voor aght dagen

;

Maar Frans noch Brit toont geen behagen

Altoos te hebben in het slaan,

Terwijl sy staagh voor heenen vluchten;

Waarom men Michael hoort zughten

En Tromp die raest van ongedult,

Dies doet Hy zomwijl een schoot schieten,

Dat was de Blaauwe Vlagg onthieten,

k Verzoek dat gy niet loopen zult.

Door schand en schaamt wert dan bewogen

De Blaauwe Vlagg, om onder d’ oogen

En ’t schut van Tromp te houden stant;

Straks hoort men Schip, mast en steng

[kraken

Door ’t schriklijk vyer en koogel braken,

En alles scheen te staan in brant.

Prins Robbert dit ziend’ voor zijn oogen,

Die wert doe daer door ook bewoogen

Te wayen doen sijn tweede Vlagg;

Maar dit quam als met trage schreeden,

Dewijl die op en weer beneden

Wel tweemaal ging, eer men haer zagh

Te deegh en reght in top uyt wayen

Straks zagh men Michael doe zwayen

Sijn donderende blixem straal,

Na ’t hooft van alle zee gedrochten

;

Daar op sy ook zoo veel vermochten

Dat ’t week voor Neerlants Ammiraal.

Hier op zoo raken bey de Rijken,

Voor Neerlant, weer op zee aan ’t wijken

En dervent niet eens wenden weer,

Maar loopen voort met al haar maghten,

Om zoo t’ ontkoomen in der nachte

En laten Neerlant weerom d’ Eer

Van Meester op de zee te wezen.

Hier voor zy U, o Godt geprezen,

Van ons, en van het Vaderlant.

O Godt ! doet doch U Hulpe blijken

Aan ons, voort tegen die twee Rijken,

Het zy te water of te lant.

t 6784. Gerijmt op d’ Engelse Kust

den 8 sten Julii, 1673.
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Medaalje der twee zeeslaagen van den

doorluchtigen heer Michiel A. de Ruiter,

L. Admiraal der vereenigde Neederlanden,

teegen de kooningen van Engeland, en

Vrankrijk.

Het dee de kroonen van den trotsen Lodowyk,

Dien grootsten koopman van het gansche

[Kristenryk,

Doch door verraadersch geld, en ’t heerschap

[van de zee,

Dien huurling van den Frank, en

[eedverbreeker wee,

Ja ’t stak hem in de krop, dat hunne macht

[geslaagen,

Sich, door den Staatschen leeuw, lest uit de

[zee sach vaagen.

Lowys steekt Karei dies tot helsche

[wraaksucht aan,

Maakt loos hem wys hy moet Karthago

[doen vergaan,

En houdt staatgierich vast op Neederland

[het oog,

Opdathy Engeland, als meenich vorst, bedroog.

De makkers spannen saam, met trotser

[nieuwe vlooten,

Om ’t lant, door eenen stoot, de hartaar af

[te stooten.

Sy bruisen aan door ’t schuim, om hun

[gewaanden buit,

En juichen reeds, als waar self Zeeland al

[hun bruid.

Maar als de Ruiters moed syn paard de

[spooren geeft,

Het krygstrompet laat gaan, en fel hen

[teegenstreeft,

Als een gebeeten leeuw, van daar hy lag

[geankert,

Met Tromp dien schrikbren held, en dien

[manhaften Bankert.

Dreunt heemel, zee, en aard, van ’t donderen

[geparst,

Dat, uit het weersyds schut, met rook, en

[vlammen barst.

Twee vechten teegen dry, nochtans breekt

[Hollands vloot,

Door ’s vyands gins, en weer, met blixems,

[staal, en loot,

Dat alles scheurt, of kraakt, hier Fransche

[scheepen sinken,

Daar Britten, ook gedeinst, verbranden, en

[verdrinken.

De roode zee bewyst het gruuwel van dien

[slach,

Door dooden, mast, en steng, met roode,

[en witte vlag,

En wrakken, kist, en kas, verdekken, stuur,

[en spriet,

Waar aan het postboot, in syn vaart

[belemmert, stiet,

Sy werpt het strand vol roofs, als of se wilde

[seggen,

O Walcheren, sie daar van ’s vyands neerlaag

[leggen.

Noch was ’t dit kleine land niet eers genoeg

[behaalt,

Maar naa de son het rond ses keeren hadt

[bestraalt,

Gebiedt het moediglik syn helden weer ten

[stryd,

Die onvermoeit de ree van Schooneveld,

[verblydt,

Ontankeren, en fier, met volle seilen, streeven,

Om beide kooningen, ter zee, de rest te

[geeven.

Maar nauwliks krygt hun heir de leeuwen

[in ’t gesicht,

Of ieder sinkt het hart tot in syn schoen,

[en swicht
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Al sitterende heen, als een verbaasde duif,

Die onverhoeds vervolgt, des aarends wreede

[kluif,

Met vliegen, soekt t’ ontgaan. Sy trachten

[wel t’ ontglippen,

Maar Tromp schiet toe, en grypt de loopers

[by hun slippen.

Daar raakt de Britsche zee van vlooten

[teegen vloot.

Door woeder strydorkaan, gelyk in baarens

[nood,

De bout, en koegel loeit, en snort door

[boord, aan boord,

En boet syn bloeddorst, aan ’t gepreste volck,

[in moord,

Sy worstelen ter vlucht, om een van hun

[rivieren,

Maar Holland strydt ter jacht, om nieuwe

[zeelaurieren.

Een schelm, een landverraar ontsnapt wel

[’t recht by nacht,

Zo dient de duisternis die Turcksche

[Kristenmacht.

Der Staaten zeevoogd steekt, op datse zoude

[staan,

Tot een ontbytgevecht, syn scheepsviers

[baakens aan,

Maar ’s morgens vindt hy niet dan roose,

[en leeliblaaren,

Door 't onweer van ’t kanon verslingert op

[de baaren.

De Zeeplaag duikt verminkt, in haar

[moorddaadich nest.

Oranjes zeeheld keert, na ’t weeren van die

[pest,

In volle seegepraal, door d’ opgeruimde zee,

Met lauwers om syn hoofd, van Robbert,

[en Estree.

Zo sien twee kooningen Euroopes grootste

[ryken

Hun vlaggen, voor de vlag van Neerland

[schandlik stryken.

Zo siet de Landvloek, die van Pirrhus heeft

[geleert

Hoe dat een eesel, door wat gouds, een

[stad verheert,

En die door sulk geweer, ons heerlik

[vaaderland

Verraadt, verwoest, schoffiert, vermoordt,

[verdrinkt, verbrandt,

Dat waar de trouwe naa geen grondbeloften

[luistert,

Syn ingebeelde roem, en luister haast

[verduistert.

O saad des Bataviers, die, voor ’t gemeinebest,

Den bouw van uwen staat, met krygsbloed

[had gevest,

Vergeet uw God, noch eer, noch oude vryheit

[niet,

Spaar goed, noch bloed ter weer, herstelt

[uw oud gebied.

De selve God, die u, door groote

[wonderwerken,

Ter zee, met heil, bekroont, zal u, te land,

T- 6789 [versterken.

J. S. V. C.

Den CXXIV. Psalm, op de victorie, over de

Engelse, en Franse Vlooten, bevogten den

7, en den 14 Juny 1673, toen zy met een

groote magt, ons meenden te overvallen, en

landende, ons ’t eenemaal te vernielen.

Dat nu, ’t gedrygde Neerland juige,

En zingt vervrolykt, in haar Godt,

Die door zyn bystand, komt betuigen,

Dat hy met grooter magten spot.
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Wil welgedane land, nu zingen,

Zeg ’t, waar den Heere ’t had gedaan,

Zoo geeft men d’eer die in ’t bespringen,

Ons gunstiglyk heeft bygestaan.

’t En waar d’Almachtige, zegt elks ziele,

(Die by ons was) ons hadt gered,

Toen twee, beide om ons te verniele,

Hun magten hadden ’t zaam gezet.

Zy zouden als verwoede honden,

(Want elk stak zynen tooren aan,)

Ons hebben levendig verslonden,

Maar Godt die heeft ons bygestaan.

Toen zouden ons de waterstroomen,

Van ramp, en alle tegenspoed,

Ons’ ziele hebben overkoomen,

Ja ’t heele land was onder voet.

De stoute, en opgeblaze vloeden,

En trotse vyands grouwlykheên,

Die zouden (ó wat scharpe roeden
!

)

Ons hebben jammerlyk vertreên.

Juigt dan, met hart, en dankb’re handen,

Elk zeg: den Heere zy gelooft,

Dat wy door hun schenzieke tanden.

Niet zyn verwonnen, en gerooft.

Ons ziele zy als opgenomen

Van vreugde, want ons vangers strik

Is stukken, en wy zyn ontkomen,

Alleen door Goddelyk beschik.

Dat elk voortaan, ons’ Helper, eere,

En zeg, (gelyk men eertyds riep,)

Ons’ hulp is in de naam des Heere,

Die hemel, aarde, en alles schiep.

UI. 77 D. SCHELTE.

Spoor ter Danckbaerheyt over het onver-

wacht vluchten der Konincklijcke Fransche

en Engelsche Vlooten, op den 14 van

Oogst-maent.

nV Laet De brlt en frans op zee

het Vrlle neerLants VoLk Met Vreê.

Kn. 10819. O. J. COOPMAN.

Volckhard Adriaenszen Schram. Onistr. 1620—7 Juni 1673.

Ceylon 1636. Vice-Admiraal 1663. Streed mede in de drie Engelsche oorlogen. Lowestoff, 4 daagsche

Zeeslag
,
Solebay. Sneuvelde te Schooneveld.

Nederlandts Rouw-klachte, over het ontydigh sneuvelen van de Ed.Manhafte en onver-

saeghde Zee~Helden : De Vice-Admirael Schram; De Schout by Nacht Vlugh ; Capiteynen

van Bergen, en Meganck, &c.

Was Neerlandt oyt in Rouw, om Pringen,

[Vorsten, Helden,

Of Vaders, die hun Lijf op Mavors Altaer

[stelden,

Ten Offer van ’t Gemeen, zoo is ’t nu Reght

[den Tydt,

Wiens Ziel haer doen niet treft, Deught,

[Eer, en Trouw benydt:

Deez Blixems van de Zee (niet Roem-gewijs

[gesproken
:)

Hebben voor ’s Vyandts-Maght, Beleyt, noch

[Moet ontbroken,



VOLCKHARD SCHRAM, OMSTR. 1620—7 JUNI 1673. CEYLON 1656.

V.-ADM. 1665. 3 ENG. OORLOGEN. SN. TE SCHOONEVELD.

GEGRAV. PORTRET DOOR E. VAN DEN HOEF NAAR

J. VEENHUYSEN. M P. 4838.
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Als bleeck de Weereldt door, by alderhande

[slagh

Van Volcken, dat nogh heught het Treffen

[van haer Vlagh.

’t Is waer, de Neerlaegh is aen ’s Vyandts

[zy gebleven

;

Maer Laes! Ons Vice-Hooft en Zee-Heldts

[zijn om ’t Leven,

Die waren ’s Turken schrik ! En Vranckenrijck

[de Pest;

En Engelandt een Plaegh ! krygen hier laes!

[hun Rest.

Wat Penne, wat Pingeel, kan haren Lof

[af-malen ?

Nu deez’ Zee-Helden gaen, betreen de

[Opper-Zalen,

Van ’t Elisésche-Veldt : Zy sullen niet meer

[gaen

Met Mars, in Zege-Prael, mae steedts by

[Heemskerck staen

;

By Heyn, Tromp, van Gael, en aer Helden,

[die haer Leven

Verlieten voor het Landt; alwaer haer Naem

[geschreven

Sal worden, in ’t Eer-Boeck van de

[Onsterff’lijckheyt,

En in des Hemels-Koor, genieten

[d’Eeuwigheyt.

Grafschrift.

Hier Rust der Helden-Lyf, by Godt haer Ziel;

[der Helden-leven,

En Trouwe Dapperheen, zyn voor het Landt

Kn. 10777. [gebleven.

Joh. Orizant.

Grafschrift op den onsterffelijcken Zee-Helt

Voickert Schram.

d”Enschuyser Zee-vooght, door syn

[dapperheyt verheven,

Bestulpt een kleyne Sarck. De nijt scholt

[hem voor laf,

Toen ’t Britsch en Fransch gewelt Van Gent

[holp om het leven.

Die hy in ’t badt van eer syn lyf ten beste gaf,

Aen ’t quynend’ Vaderlandt, en volgend’

[Tromps banieren,

Trock hy den tweeden prijs van glory in

[dien slagh.

Nu rust hy onder ’t loof van eeuwige

[laurieren,

En wacht in ’t duyster graf een Salige

[oordeel-dagh.

Maer Volckerts eerson rijst uyt nare

[grafgewelven,

Hy leeft in ’t hart van ’t volde, en overleeft

[sich selve.

ANDERS.

Hier leyt de grijse Schram, die, in de dageraet

Van syne zege-son, toen ’t Landt hongh aen

[een draet,

De schrik bracht onder Fransche en Britsche

[water- wolven.

Nu leeft hy na syn doot, soo wijt de wat’ren

Kn. 10819. [golven.

O. J. COOPMAN.

Onder het Portret.

Dit Aansight maakte een schrik in geele

[Indianen,

En braght een kille koorts in ’t herte der

[Maranen

:

Colomba tuighd syn moed
;
de Faam, met

[open keel,
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Bazuind den lofif van Schram in ’t Weerelds

[ander deel.

Europe kende hem ook : de fiere Engelander

Doeld met syn moordschut meer op hem

[als op een ander.

’t Sa, vuld my, seide York, ’t kanon syn

[kop’re keel,

En treft, in Schram, den arm van Hollands

[Noorder-deel.

Maar ’t mist u Engeland, schoon ghy syn

arm kond raken,

Ghy kond de minste wond niet in syn herte

[maken

;

De moed blijft ongekrenkt ten dienst van

[’t Vaderland,

Al valt het lyfif, de deughd en word niet

m. p. 483S. [overmand.

H. van der Meer.

David Vlugh.

Schout-bij-Nacht. Slagen 2e Eng. oorlog. Chattam. Solebay. Sneuvelde bij Schooneveld.

David

Dit ’s Vlugh, d’Enkhuizer Helt, die Harwits

[aan durft randen

Die Kareis oorlogsvloot by Chattam helpt

[verbranden

:

De vlam en rook van ’t vier, daar Hollant

[vree door wint,

Zyn hier de hoogsels en de diepsels ven

[zijn print.

De staale keten, die hy los brak en deê zinken

Gaf hem de goude, die gy op zyn borst

[ziet blinken.

Zo krygt de deugt haar loon. Dus eert de

[vrye Staat

De kettingbrekers van het tweede Damiaat.

lxxxiv. 7o. G. Brandt.

Ter gedachtenisse van den onsterffelijcken

Zee-Helt, David Viugh.

Noorthollander aenschouw dit graf met

[danckbaerheyt

:

Want hier den Water-mars van uwe

[Krijghs-Vloot leyt.

Hy leyt, maer laes te vroegh, en parst een

[beeck van tranen

Vlugh.

d’Enchuyser Zee-maegt af, nu sy haer

[eere-vanen

Siet halen van het hooft, om ’t sterven van

[dien Helt,

Die onder Zeelandts Vlagh tot Schout by

[Nacht gestelt,

Als een Xantippus sloegh, en Ajax syner eeuwe,

En stoof vol moet in ’t braaf doch dun getal

[der Zeeuwen,

Wiens Boots-volck liever t’huys wou vlammen

[op den buyt,

Als voor den vryen staet op setten huyt

[om huyt,

Toen d’aersselende Brit de vluggeDavid wonde,

Doch dubbel wiert betaelt uyt gloênde

[Maegde-monden.

De grijse Bato sagh ’t, en met vergode prael,

Heeft hy de ziel gevoert in ’s Hemels

[helden-sael,

Daer, boven Room’lus stam, vereeuwt door

[Matroos tonge

Der Batavieren trouw en Krijgs-lof wort

Kn 10819. [gesongen.

O. J. COOPMAN.



DAVID VLUGH. SCHOUT BIJ NACHT, ae EN 3e ENG. OORLOG.

CHATTAM. SOLEBAY. SN. BIJ SCHOONEVELD, 7 JUNI 1673.

GEGRAV. PORTRET DOOR H. BARY. MET ADRES VAN

E. VAN DEN HOEF. M. P. 5731.
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CORN. DE BOER. OÜDSTE KAPT. VAN ENKHUIZEN. STIERF

AAN DE WONDEN GEKREGEN BIJ SCHOONEVELD, 7 JUNI 1673.

GESCHILDERD PORTRET DOOR JOHAN VAN NECK.

RIJKSMUSEUM.
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Cornelis de Boer. Oudste kapitein van Enkhuizen. Stierf aan de wonden,

gekregen in den slag van 7 Juni 1673.

Op het sneuvelen van den E.Manhaften Cornelis de Boer.

Een Curius was, aen hare waterploegh,

d’Enchuyser Maegt in ’t strijden mans genoegh,

En dapp’re Boer befaemt door Oorlogs-daden,

Met Tromp uyt Zee verjoegh de

[Krijgs-bravaden

Van Brit en Fransch, en wiert doorHelden-daên

Veel Edeler als Edelen in waen.

De Noort-Zee, nu Hooft-moortzee aller

[stroomen,

Misgon den Helt met sege t’huys te komen,

Toen ’t nootlot hem in ’t slaen na ’t harte stack,

En ’t dootsgewelt op d’Atlas schouders brack,

Die onbeweegt voor teere vrouwe tranen

Met vreugt sagh ’t endt van syne levens bane,

En gaf de geest aen Godt, en ’t lijf aen ’t Landt,

Ter doot bedroeft in haer bedroefden stant

Om ’t Lijck des Helts. Sy wou van rouw genepen

Geen hant meer slaen aen eenige

[Oorlogs-schepen

;

Doch Mavors, niet vertsaegt van Menschen

[bloet,

Sprack : eer den Helt, want d eer geeft helden

[moet

:

Doch siet gy geen in uwen Oorlogs-acker,

Sie ’t beelt eens Helts in d’eene en d’andere

Kn. 10819. 24. [Backer,

O. J. COOPMAN.

Gedenkpenning, geslagen op het overlijden van Josias Krijger, 9 Sept. 1673. Niet bij v. L.

Josias Krijger. Luitenant van Schout bij Nacht van Brakel. Den 9. Sept. overl.

aan wonden
,
bekomen 14 Juni 1673.

Op een penning, geslagen bij zijn overlijden.

W anneer ten tweede maal twee groote koninckxvloten

Door Hollants scheepsmetaal zijn uit de zee geschoten
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wiert Brakels Luitenant Een Krijger in sijn Leven

gewont maar onverwant. op ’t bedd van eer gebleven.

Cat. K. Penning Kab. /. 1172.
J. NOREL.

Reisverhaal van een koopvaarder in 1673.

Een droevigh Liedt van ’t Schip de swarte Haen, t’zeyl gegaen van Sluys na Smirna,

hoese vochten tegen vier Turcken, en de groote Hongers-noot van achtien Maets,

den 2. Augusty 1673. Stemme:

Van Helena.

Wy raeckten tot meerder verdriet

En noch tot groot ellende.

Aenhoort een droevigh Liedt

Wat ick u singen sal

Al wat ’er is geschiet

Hier op het aerdtsche dal

Het Schip de swarte Haen

Van Sluys is afgevaren

Al na de Smirnsche kant

Daer doe veel Turcken waren.

Vier Turcksche schepen groot

Die quamen ons aen boort

Men spaerd’ geen kruyt noch loot:

Ons Schipper soo ’t behoort:

Seyd’ mannen kloeck valjant

En spaert geen lijf of leven:

Steeck ’t liever in den brandt

Als aen de Turck te geven.

Vijf uren met getreur

Heeft desen slagh geduert

’t Was niet als vlam en vuer

Dat heeft men daer gespeurt:

Ons Schipper kloeck van aert

Die wou het niet op-geven

Tot dat den lesten man

Verlaten souw sijn leven.

Hy schoot soo vreesselijck

:

Den wreeden Turckschen moort:

Wy moesten op de wijck

Ons’ Mast raeckt buyten boort

Wy wisten geenen wegh

Waer wy ons souden wenden;

Wy dreven voor de wind

Op Godts genaden heen

:

O schrickelijck ellend

:

Al waer mijn hert van steen

Van yser of metael

Noch sou het moeten schreyen

Want ick u eens verhael

Ons druck en groote lijen.

Door eenen grooten windt

Soo is ons Schip gestrant

En dat op een Eylandt

Dat men daer liggen vandt

Genaemt de S.Del

Is het Eylandt geheeten

Wy sochten over al

Men vond’ daer niet te eten.

Seventien weken wilt verstaen

In dese droefheyt groot

Men had geen spijs of dranck

En daer toe ook geen broot

:

Men was met droefheyt belaen

Men sucht soo meenigh-werven

Wy raken hier niet van daen

Hier moeten wy alle sterven.

Den Schipper seer bedroeft

Die sprack tot ons vermaeck

Ick heb tot ons behoef



JAN JANSSE VAN NES. ONDERSCHEIDDE ZICH IN DEN 4d ZEE

SLAG, 4—s AUG. 1666, SOLEBAY EN 14 JUNI 1673.

WERD TOEN V. ADM.

GESCHILDERD PORTRET DOOR L. DE JONGH. RIJKSMUSEUM
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Daer noch een deel Toeback:

Daer mee behielt men ’t lijf

Omtrent de drie vier weken;

Daer na al met verdriet

Drie honden opgegeten.

Die honden waren op

Doe waren wy bedroeft

Men wrongh sijn handen daer

Men trock ’t hayr uyt het hooft

:

Den Schipper kloeck van moet

Die sprack soo menigh-werven

’t Za smijt de dobbelsteen

Wie voor ons al sal sterven.

Al viel het schoon mijn beurt

lek ben ter doodt bereyt;

Een steenen hert dat treurt

Heeft den Schipper geseyt

’t Za smijtse uyt de handt

En dat voor ons allen

En wie het droevigh lot

Van ons sal overvallen.

’t Viel op de Hoogh-bootsman

Het droevige nood-lot

Hy stack sijn handen uyt

Hy riep so seer tot Godt

Eet nu het vleesch van mijn

Door hongers-noot verheven

Het bloedt tot eenen dranek

lek wilt u al vergeven.

Den Leerraer so ’t behoort

Die nam hem by der handt

Hy heeft hem so vertroost

;

Och! och blijft doch volstant

Trouwt vast op uwen Godt:

Och ja sprack hy verheven

;

Adieu mijn Cameraet

lek ga u nu begeven.

Och Hemel Son en Maen

Wat schrickelijcke noot

Niemant van haer al

Die hem brengen wouw ter doodt:

Doen smeet men weer het lot

Wie dat hem soude slachten

Het viel op Jan de Blaeuw

;

O Godt van groote machten.

Hy hief sijn handen op

Hy riep tot Godt sijn noot:

Wilt my vergeven doch

Wy doen ’t van hongers-noot

;

Adieu mijn maets voor ’t lest

’t Vleesch al van mijn boneken

;

lek ben ter doodt bereyt

’t Is al voor u geschoncken.

Den Slachter quam’ er aen

Een bijl al in sijn hant

Hy gaf hem so een slagh

Dat hy ter aerden lagh

;

Men leyd’ hem op een block

Men hieuw het vleesch in stucken

Sy greepen al daer naer

Men sach hem so ontrucken.

De boneken op een schael

Menschen vleesch by noot;

Hy deelden ’t over al

Dat door den honger groot

Sy greepen al daer na

En aten arm en beenen.

En droneken ’t menschen bloet

Eylaes wie sou niet weenen.

Maer wat een groote rouw

Sagh men gebeuren noch

En dat van Jan de Blaeuw

Dat hy hem hadd’ gebrocht

Vermoort dien man soo zwaer

Ja brocht hem om het leven:

En Godts gebodt soo klaer

En zwaer had overtreden.
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Hy had soo zwaer berouw

:

En sprongh doen over boort

Soo dat hy in de grondt

Door ’t water is versmoort

;

Men vist hem daer we’ er uyt

:

Al by het schip verheven

:

Men deelt sijn vleesch voorwaer

En over -al gegeven.

Sy wrongen haer handen daer

En trocken ’t hayr uyt ’t hooft

:

Wat schrickelijck gebaer

Och vrienden ’t vry gelooft

;

Men sagh geen landt of zandt

Niet als de wilde baren

;

Och Hemels groote God

Helpt ons uyt dit beswaren.

Doen sagh men Godes gunst

En sijn genade groot

Een groote stercke windt

Met hooge water-vloet

Twee visioenen mee

Als Engels hoogh verheven

Die hielpen ons van daer

Doen zijn wy wegh gedreven.

Doen dreev’ men voor den wind

Op Gods genaden heen

:

Een Landt wordt ons bekent

Een Tooren ons verscheen

Yrlandt wilt dit verstaen

Kingsael raeckten wy t’lande

;

Daer lagen noch vier doodt

Met menschen vleesch in d’handen.

Men bracht haer spijs en dranck

En bier met goede wijn

Men sagh die plaets in roer

De menschen vol van pijn

Sy liepen in dat Schip

En sagen menschen boncken

Die lagen overal

En ’t vleesch al van de schoncken.

Sy vielen op haer knien

En danckten haren Godt

Voor eenen goede Ree

Dat haer gegeven wert.

En bidt doch al te samen

Die soo sijn kost moet winnen

Dat sy een goede Ree

Of Haven mogen vinden.

xxin. si.

Slag bij Kijkduin
,
21 Aug. ióyj.

De Nederlandsche vloot
, 93 schepen met 4243 kanonnen en ongeveer 20000 koppen

,
onder de Ruyter

,

stiet bij Kijkduin op de Engelsche en Fransche vloot
,
waarschijnlijk 140 schepen onder Prins Robbert

en D'Estrees. Het hevige gevecht eindigde ’s avonds met den terugtocht van den vijand. De Liefde
,

Sweers en van Gelder sneuvelden.

Vreughden=o!ie voor treurigheid. Dat is: blijdschap van Nederland, Over ’t afgekeerd

Geweld der Vyanden; en over de Zege tegen de Vloten der Koningen van Vrankrijk

en Engeland, bevogten. Den 21. van Oeghst=maand, des Jaars 1673.

Soo toond d’Oranje dageraad, Ontkleed van ’t nare naght-gewaad,

Tot nogh bedeckt met donk’re wolken, Haar blonde pruik voor Ne’erlands Volken.
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De Harp, die aan een will’ge tak

By Babels water-stroom moest hangen,

Speeld nu veel vrolijker gesangen

Dan doe haar stof van vreughd ontbrak

:

Die onlangs uit den diepten singen,

Doen blyer toon ten Hemel dringen.

De Britsche Roof-sught slaat een Brugh

Van eigen en van Fransche Schepen

Op ’s grijsen Zee-gods taaie rugh,

Om Holland na haar kust te slepen.

Hy, hijgend’ onder ’t lastigh pak,

Steekt straks sijn hoofd op uit de golven,

Met Wier en Zee-schuim als bedolven,

En, door de schrik gedoodverwd, sprak

:

Trouwlose, leend my nogh uw ooren,

Laat af mijn stille rust te stooren.

My dunkt een tweede Phaëton,

Die eens de gulde toom wouw mennen

Van ’t flux gespan der blonde Son,

Wil nu met Water-peerden rennen.

Is ’t u vergeten, breinloos Volk!

Hoe dikwerff ghy, aan Ne’erlands Vloten

Uw hooghmoed moest te barsten stoten ?

’k Zie nogh mijn grondelose kolk,

Tot schrik van nooit verschrikte zielen,

Van Fransche en Britsche kielen krielen.

Ghy terghd den Hemel maar tot wraak,

Als ghy d’onnoos’le wilt verdelgen,

De Donder-god bepleit haar saak,

De Zee kan al uw roem verswelgen.

Laat af met al te trotsen kruin

Te stormen op de Hemel-wallen,

Sy zullen u te plett’ren vallen

:

Want Ne’erlands omgeploeghde Thuin,

Schoon haar des Landmans hand quam snoeien,

Siet haar gedrukte Palmen groeien.

Maar neen, gelijk een wreede Dog
Die and’re siet ter neder leggen,

Hoe ongehert, hoe loom, hoe logg,

Springht over heuvels, sloten, heggen,

Om sijn moorddadige gebit

Te doen aan weereloose voelen,

Sijn moed in ’t lauwe bloed te koelen;

Soo wil ook d’onbesuisde Britt

De Franschen in haar moed-wil helpen,

Geen bloed en kan sijn bloed-dorst stelpen.

Nau braght de koele Ughtend tijd

De gulde Dagh-karos van ’t Oosten,

Of tot een Kanibaals ontbijt

Soekt Robbert mensche-vleesch te roosten.

Gantsch Holland kijkt ter Kijk-duin af

Hoe duisend blanke Zeilen blinken,

En wreede Pharaos versinken,

Wijl D’Hemel, tot gereghte straft",

Hem, die een Vyand is van Vrinden,

In bloedigh nat sijn graft" doet vinden.

Terwijl het donderend Metaal

Gantsch Hollands holle land doet dreunen,

Soo neighd Gereghtigheid haar Schaal

Na haar die op Gods bystand steunen.

Daar trekt men ’t Lemmer uit de sche’e,

Dat nooit, in tijd van nood, moest roesten,

Dat Lauren kon en Palmen oesten,

Onvergelijkelijk van snee.

God is met Ons, en, in het midden,

Beswijkt de Vyand, van ons Bidden.

U heuge, Nederland, die Dagh,

Die dagh van zege, wiens gelijke

De Son nooit over u en sagh,

Ei, doe uw dankbaarheid maar blijken.

Uw leven blijve aan hem verpand,

Die uit soo wissen dood u ’t leven

Tot spijt des Vyands heeft gegeven.

Hy spaare in eeuwigheid het Land

!

Laat Tongh en Hert sijn loff vermelden,

Die Hand en Hert gaff aan uw Helden.

Kn. 10811 . H. VAN DER MEER.
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Nederlands darde zeetriomf.

Noch dorst zich ’t Fransch en Brittenlandsch

[geweld

Vertoonen, om den Leeuw weêr aan te randen,

Na dat het reeds tot tweemaal toe bekneld

Geweest was van zyn klaauw en scherpe tanden,

Zo varsch nog in geheugenis geplant;

De vlokken van des Vyands trotse veêren

Noch stooven langs het ruime Zeeuwsche

[strand

;

Daar Holland, in het heerlijk triomfeeren,

Zich oppronkt met een diamanten gloed,

Zo fier ontrukt de Koningklyke kroonen

:

Als Neêrlands Vloot met onverschrokken

[moed,

Doch lang getergd, geen Vyand wil

[verschoonen

:

Zy dondert met een storm van vuur en staal,

Door ’t kloek beleid der dappere Admiraalen,

Die reis op reis, en voor de dardemaal

In één saizoen, met volle zege praaien.

De ontstelde Zee was naauwlyks, door den

[vloed,

Het aangezicht weêr schoon, en afgewasschen

Van ’t uitgestorte onnoozel Christenbloed

;

Wanneer ze wierd bevlekt met grooter plassen,

Tot ’s Vyands schande en weêrgaalooze schaa
;

Die, schrikkende van angst en vrees, moest

[beeven,

En denken op zyn trouwloosheid te spaa,

Als hy zich laf moest op de vlucht begeeven,

Gedrongen door de Ruiters dapperheid,

En wakk’re vlyt van Tromp, een licht der

[Helden

;

Twee Admiraals, wier strydbaar wys beleid,

Myn zangheldin niet weet naar eisch te melden
;

Ik laat hun lof, die nimmer val ter neer,

Op tongen van de Faam ten hemel zweeven,

Met zulker roem, die op het bed van eer

Opöfferden al vechtende het leeven

;

En keer myn pen naar ’t juigchend Vaderland,

Daar ’t blyde lot de droefheid kan versmooren,

En ’t krygsgeluk, gesteld in ouden stand,

Met luister blinkt als op een nieuw herbooren,

Geen wonder dat het dankbaar schel geluid

Dringt door den galm in ’s hemels held’re

[hooven.

De groote vreugd elks hart en mond ontsluit,

Om God voor dit verkregen heil te looven.

De troonen zelf van Karei en Lowys

Bezwyken met hun oorlogszieke Vorsten;

De Hoven ook van Londen en Parys,

Door nood geparst, naar ’t eind van ’t stryden

[dorsten.

My dunkt, ik zie de vredezon alreê

Doorbreeken met haar goddelyke straalen,

En schynen door de nieuwe winst op zee,

Om zegenryk op Nederland te daalen.

Gods goedheid boei het woedende oorlogsdier,

En smoor den klank van ’t gruwzaam

cxiit. i. 57 . [krygsgetier.

K. Lescailje.

Journael ofte maent=register, van ’t geene

gepasseert en voorgevallen is, in’t jaer 1672

ende 1673, omtrent de veranderinge van de

vereenighde Nederlanden. En vers

Burlesques par L. C. N.

Die sou willen critiseeren,

En hier willen eplucheeren

Of mijn vaersen hebben slot,

Die sou zijn een groote sot:

Je dis tout selon ma mode,

Sans instruction ou methode,

Nae het schiet al in mijn bol,

Daerom heet ick oock Kees Knol.

Juny (1673).

En op dien eygen tydt soo krygen wij bericht

Van ’t eerste Zee gevecht; daer in wy de

[victory,
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Avec 1’aide de Dieu, hadden met eer en glory

;

Doch in acht dagen tydts hadt men de tweede

[slach,

Daer in den vyandt weer oock hadt de

[nederlach

;

Zy ruymden ons de Zee, en liepen naer haer

[Havens,

Estant devalises
;
noch loogen sy als Ravens,

Want sy wilden noch al de werelt doen

[verstaen,

Qu’ils furent victorieux, den hont hinckt achter

[aen

:

Pas un de nos vaisseaux, of niemant vande

[Hoofden,

En wiert van ons gemist, daer over wy Godt

[loofden.

Want Engelandt en wil tot geen accoort ver-

[staen

:

Haer Vlooten sijn weer uyt, sy geven voor

[te lande,

Met een seer groote macht, icy ou en Zelande.

Hier is ’t nu weer allarm, want daer komt

[seckerheyt,

Als dat des vyandts Vloot hier voor de Maes

[nu leyt,

Augusto (1673).

Men stelt baecken op de Toorens,

Men luyt kloeken, men blaest hoorens

Men sent Burgers nae den Briel

En langhs Strant, of het geviel

Of sy wouden a la nage

Komen doen hier een ravage,

Want droogh voets en kost ’t niet sijn;

Hier viel menigh mensch in swym
En sagen soo bleeck als potten

:

Wel, sey ick, verbruyde sotten

Nu den Briel is wel versien,

En de stranden boven dien,

En sijn Hoogheyt is gekomen,

Wat behoeft ghy nu te schroomen?

Want siet al ons Ruytery

Komt uyt Vrieslant oock daer by

:

Enfin dese consternatie

Duerde al een lange spatie,

Soo lanek men die Vloot hier zach

Die omtrent voor Schevlinck lagh

;

Sy was onse Vloot ontweecken,

Die haer dede zeyn en teecken

Maer den vyandt had geen lust

Om te vechten, koos ons kust

;

Dieu fit venir la marée

Plus tard qu’a 1’accoutumée,

Doen was haer desseyn belet,

Want den Briel was wel beset,

Die sy meenden in te nemen

;

Doch sy bleven leggen teemen,

Soo lanek dat wy in postuyr

Raeckten
;
want moment of uyr

Wiert versuymt de son Altesse,

Qui veille pour nous sans cesse,

En hy rende nacht en dagh

;

Gentelboy geen kans meer sagh,

Hy gonek deur, liep meer na ’t Noorden

:

En met eere doen wij hoorden

Dat ons Vloot leyt voor de wal,

Was hier vreughde over al:

De Prins pour donner courage,

Quitta Schevelings rivage,

En hiel Krygs-raet op de Vloot

;

Tromp bracht hem weer met sijn Boot:

Doen voort treckt de Prins nae ’t Leger

En den Keyser komt nae Eger

Afsacken met sijn Armée

;

Les Fran^ois sont enragés.

Wy hebben Godt lof victory,

Voor de derde mael met glory,

Sur nos ennemis par mer:

Men sagh ’t hier aen lant van ver,

En men vocht fel aen weer syen,

Maer sy mostent laten glyen,

Daer vloogh menigh harden bol,

2S
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Doch sy liepen naer haer hol,

Seer ontrapponeert met schanden

Vlooden sy, in plaets van landen,

En haer blaeuw vlaghs Admirael

Bleef oock doot doen op dat mael

:

Daer bleven oock vroome Helden

Vande onse, maer men stelden

Onse winst noch boven dien

;

Want ’t is niet veel oyt gesien

Dat men slaet drie sulcke slagen,

Minder als in tachtigh dagen,

Sans perdre un seul vaisseau

Als brullons
;

fort peu de peau

(C’est a dire, mensen vellen,)

Sont tué, men kan die tellen,

Et le nombre des blessez

Ne sont pas fort haut montez

;

A Dieu seul nous donnons gloire

De cecy, car cét notoire

Oue luy seul en est 1’Autheur,

Rendit 1’ennemis sans coeur

Et confus dans leur Courage.

Maer het Swyn doet een ravage,

Met veel vincken Vrieslant in,

Met veel vee een kleyn gewin

Trocken sy weer naer haer gaten.

Te Keulen gaen de Tractaten

Vande vrede meest te rugh

De Prins komt geswint en vlugh.

T. 7051 . 20 L. C. N.

Michiel De Ruiter.

Aanschouw den Helt, der Staten rechterhant,

Den redder van ’t vervallen vaderlant,

Die in een jaar twee grote koningryken,

Tot driemaal toe, de trotse vlag deê stryken :

Het roer der vloot, den arm daar Godt

[door streê.

Door hem herleeft de vryheit en de vreê

!

lxxxiv. 69 . G. Brandt.

Tijdt-Vaersen.

heLt rVIIter Door slln krIIghs-Moet groot

VersLoegh In Zee prins robberts VLoot.

heLt troMp De forsse zee-heLt spragh

Voor ’t heete LeeVtle Wllken sagh.

Kn 10819. O. J. COOPMAN.

Adieu en Wellecom van den Manhaften en

Victorieusen Admirael Cornelis Tromp.

DEn Admirael kiest Zee, Tromp waegt

[weer Lijf en Leven,

En set daer op de Steven

Na d’ Opper-PIopman toe, neemt afscheyt

|

met een schoot,

En rept Hem na den Vloot,

Maer ey een soet geval, dat niet en dient

Misschien beduyt het zegen, [verswegen,

Het Jacht waer in Mevrou, de vaste Stranden

Na dat sig had verkloekt, [soekt,

En ’t hert beklept nu was een weynig aen

Siet daer in ’t hol der baren [’t bedaren,

Komt juyst een witte Duyf, men segt een

Die sig ter neder set [Pagedet,

Regt boven ’t hooft van Tromps geliefde

En niemant kan versinne, [Gesellinne,

Van waer het Duyfje quam, het diende

Maer door ’t gerugt verbaest [wat geaest,

Nam haestelijck de vlugt : dog weynig tijt

Komt weer, met rassche schreden, [geleden,

En brengt sijn Gaytjen mee, die blijven

Dat men te Lant kon gaen. [soo lang staen,

’k Heb dikwils overdagt wat of dit mogt

Maer die wel eer wat rieden [bedieden,

Die sloegen wel eens mis, mij dunkt, ’k weet

[nu ’t bescheyt,

Dies dient het uyt geleyt.

’k Nam ’t voor een voorspel op, van ’t heu-

En minnelijck begroeten [gelijk ontmoeten
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Van onsen Admirael, en sijn geliefde Vrou,

Die Hem weer vinden sou

Juyst aen die selve Strant, daer sy Haer

[Heer geleyde,

En treurig van hem scheyde,

Om desen Kloeken Helt met vreugde weer

En Eerst geluck te bien. [te sien

En juyst gevalt het soo, want na dat onse

Den Vyant nedervelden, [Helden

En driemaal agter een versloegen uyt de Zee,

Soo soeken sy de Ree

:

Mevrou verwittigt van den opkomst van de

Die heeft aanstonts beslooten, [Vlooten,

Tromp met een snege ren te halen van de

Wanneer hij was gelant
;

[Strant,

En siet als Sy de Vloot door goede wint en

Sag veerdig binnen koomen, [stroomen

Soo staet de Koets gereet, waer in de Zee-

En ’t woeste Velt verlaet; [Helt gaet

Indien ik singen kon de Voyse der Poëten,

Ik sou my wat vergeten

Aen desen Oever, en den heuggelijken groet,

Waer in elkaer ontmoet.

Ik sou my wel ontrent den wagen komen

Om ’t innerlijk vernoegen, [voegen,

Om ’t hert’lijk wellecom, en menig vriend’lijk

Te hebben aengehoort
;

[woort

Om nu Vrou Tromp verheugt; na een hart

[killend janeken

Godt eens te hooren daneken,

Dat Sy den Braven Helt, gesont en heel goets

Heeft binnen hare Koets; [moets,

En hoe den Admirael, roemt van Godts

[wonderwereken,

Die ’t Helden-Heyr kon sterken,

Om driemael agter een den Vyant soo te slaen,

Dat hy wijekt van de baen;

Dat Hem in desen strijt daer dapper is ge-

En d’Eere Crans gevlogten, [vochten,

Niet deert het minste leet, schoon driemael

[’t Grof Canon,

Sijn kleed’ren schenden kon

;

Maer ’k hou my aen de Strant, en laet de

De Voerman salse mennen, [Paerden rennen.

Na ’t magtig Amsterdam, daer yder als hy

Tromps Eere-faem uyt Trompt. [komt,

T. 6828 . N. DOEMER.

Zegen-krans, Ter eeren van den Manhaften en

Onvertsaeghden Zeevooght Cornelis Tromp.

Het scheen dat Hollants plaegh en pest

Geselschapt met sijn wreede honden,

Hem niet wel sagh onthaelt op ’t best

Doe hy onlanghs schier wiert verslonden,

Van Neerlants Perseus, en sijn maets,

Dies beter om dit stuck t'herscheppen

Verschynt hy met sijn Vloot uytgaets,

En doet sijn best om hem te reppen,

Om ’t een of ’t ander te bestaen.

Maer onsen Zee-leeu merekt dees gasten

Dies daeght hy haer ten strijdt te staen

Om Ridderlijck haer aen te tasten.

Maer Robbert kiest sijn oude gangh

En set het weer op ’t oude loopen

Vermits hy weet hoe swaer en bangh

Hy ’t lestmael daer mee most bekoopen,

Hy druypt dan heen, doch niet te min

Men merekt en siet haer voor de stranden

Soo ’t scheen sy hadden noch in 't sin

Op d’een of d’ander kust te landen.

Soo drae den Zee-vooght Tromp verstaet

Hoe dat sijn Vyandt hier komt pralen

Hy als vol viers hem tegen gaet

Om sijn party te achterhalen.

Maer hy van sijne komst bewust,

Moet weer seer schandigh nedersacken,

En schier verlaten onse Kust,

Doch t’ scheen hy wou sijn balgh noch packen

Met Indisch roof en versche buyt

Vermits m’ hem siet met volle soeken

Verspreyden voor de Havens uyt,
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Om dit voor hem noch op te slocken.

Maer die den hooghmoet al te bars

En ’t godloos doen kan altijdt stuyten

Die sterckten ’t hert van onsen Mars

Tot onderganck van dese guyten.

Dit Treur-tonneel begint dan hier,

Men siet van weerkant vreeslij'ck braecken,

Met donder, blixem, vlam en vier,

En Plutoos afgront ’t scheen te kraecken,

Door ’t grof gebrom van ’t swaer Metael

En andre tuygh van krijgs bancketten

’t Welk dient tot soo een Helden mael

Om sulcken liedens voor te setten.

Maer Robbert speelt zijn ouden dans,

Het schijnt de man kan ’t niet verduwen,

Vermits hy met sijn Steerts en Frans:

Dit moy geselschap weer gaet schuwen

En laet sijn macker in de ly

Die t’ beter noch als hy derf maken

Door dien hy blijft dit spel noch by

Tot dat een rest om t’ lughje raken,

Tot dat hy wiert soo aengetast

Van Hollandts Gid-jon,’s werelts wonder,

Dat hy most als verloopen gast,

Mee vluchten voor sijn donder,

Tot dat hy wierdt soo afgemat,

Door ’t grouwelijck woeden op sijn kielen,

Dat hy koos mee het haese padt,

En liet sijn Schepen soo vernielen.

Dus zijn sy voor de derde mael

Onthaelt op Neptuyns liste stroomen

;

Maer ’k vrees dat dit te fel onthael

Haer nauwlijcks sal weerom doen komen.

Loop Steerten met u Fransen Beer,

En zeylt niet weer op vreemde stranden;

Maer yder loop, vertel sijn Heer,

Hoe ’t hem bekomen is dit landen.

Maer Robbert, soo ghy ’t nog eens waeght

Te kampen, dat ghy treft malkander,

Toont dat ghy u dan beter draeght,

Maer niet als vierigh dier Salmander,

Die midden in sijn vlammen leyt,

Als ghy wel doet : Wat grooter schanden,

Gy krenckt u eygen dapperheyt;

Of bent gy anghstigh voor het branden?

Toont dat gy sijt een beter Prins,

Die ’t leven voor sijn Kingh wil wagen,

En dat gy tracht te sijn van sins,

U Vyant moedigh uyt te dagen

;

Op die manier van onsen Helt,

Die uw ! En uwe bloo gesellen,

Manhaftigh daeght en tegen stelt,

En soeckt wie hy’er kan van vellen.

Hy maeckt u al te samen schuw,

Dat gy van sijne strant en wallen,

Met schande vluchten moet, dat uw

De broeck en lappen schier ontvallen.

O Neerlants stut, voor vreemt gewelt

:

O Hollants puyck der strijt’bre Helden,

Wie kan C. Tromp, manhafte Helt,

U vrome da’en en deughde melden?

D’Algever geeft dat door u hant,

En die hy meer noch wil verwecken,

Waer door ’t bedroefd, vernedert lant,

Men siet uyt dese angsten trecken
;

En nu gy hebt begin gemaeckt;

Laet dees uw lust nu niet verdoven

;

Noch ’t minste niet dit werckje staeckt,

Voor wy het hoeckje sijn eerst boven.

Kn. 10813. Joh. Cloon.

Vreugde-Galm, van de kloekmoedige en

getrouwe Zee- Held de Heer Luitenant-Ad-

miraal Kornelis Tromp.

Myn pen acht ick te swack, om hier Uw lof

[te uyten,

ó Tromp ! zoo vol van moed, als overwijs beleyt.

Kom Musen, wil mijn pen, en oock mijn

[breyn ontsluyten,

Op dat mijn Zang-heldin sijn lof na waerde

[uytbreyt.



CORN. TROMP.

GEGRAV. PORTRET DOORLAMBERT VISSCHER NAAR FERD. BOL.
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O dapp’re Mavors Soon, gij die op zilte baaren,

Uw’ vyand soo ontmoet met Koogel, Kruyt,

[Kanon,

Dat sy gelijck een pest, wegh vlieden met

[haer schaaren

;

En denken, dit is wis een tweede Scipion.

Laet Momus, en de Nijd, met haar vervloeckte

[kaaken,

Vry spuwen donder-vuur op U, door

[schimpigheên

!

Wy weten wel, ö Tromp! dat Gy haer durft

[genaaken

Die, met een dolle drift, onssoeken te vertreên.

Gy die Neptunis rijck beploeght hebt lange

[jaaren,

Tot welstant van ons Land, geduurigh in

[den strijd

;

Verdient het Lauw’re Lof met vreughde om
[uwe hairen

:

Getrouwheyt is geplant in U, spijt haet en nijd.

Leef lang vermaerde Tromp, als hoeder van

[dees Landen

!

Leef lang; soo schroomen wy geen Britt’

[noch Lely-Vorst.

Hy, die het al gebiet, laet U hier naemaels

[stranden

In een gewenste vreê, daer hart en ziel na dorst.

p. 4073 H. van Bulderen.

Onder zijn portret.

Een leeuen hart siet Tromp, alhier ten oogen uyt

Maer om dien helt sijn beelt, noch bet te

[doen gel ijeken

Most hem de konstenaer, eens in een zee-

[slach kijeken

En ondert blixemen vant aengesteken kruyt,

Daer siet men op hun schoonsten dach de

[admiraelen.

Sijn schilt erkende wel, de leelij en de roos,

Vant Frans en Engels Rijck; maer als hij

[met matroos

Die plucken mach op zee, dat doet hem ’t

[hart ophalen

:

Swijch dichters, en vergaept niet aen sijn lof

[u mont,

T’sijn monden van metael, van acht en veer-

[tich ponders

Die overlangh sijn naem, door blixemende

[donders

Uytbuld’ren over al, waer men oijt menschen

M.p. 5416. [vont.

Roman.

Op de beeltenis van den manhaften Zeeheld

Cornelis Tromp.

Tromp munt hier uit op ’t wit papier,

Zyn dapperheid in ’t oorlogsvier

Op bloedige ongestuime baaren

:

Daar red hy ’t Land met lijfsgevaaren

;

Berooft van sterkte en trotse Vlag

Het magtig Zeekasteel van Sprag

;

Terwijl twee Vlooten voor hem wyken

En voor de derdemaal bezwyken.

Zie met verwondering den Held

Die Neêrlands roem op zee herstelt.

cx/u. i. i2o. K. Lescailje.

Kornelis Tromp verwellekoomt, op zijn

wederkoomst van ’t Zee-gevegt.

Nu is Grootvaaders dood gewrookken door

[zijn Zoon

:

Des schenkt het Y, aan Tromp, heurgoude

[Steeve-kroon,

Waar zig Kornelis toond, daar staat al ’t

[volk verwonderd.

En roept: Weest wellekoom! Groot Hoofd-

xlix.264. [man over honderd.
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Jan de Liefde. Ong. 1623— 27 Aug. 1673.

Singels 1632. Sont. Barbarijsche zeeroovers 1661. Lowestoff. Vice-Admiraal 1666. Chattam. Bar-

barijsche zeeroovers 1670. Solebay. Gewond 14 Juni 1673. Sneuvelt te Kijkduin.

Op den Onder-Admirael Joan de Liefde.

Zoo leeft de Liefde tot het vrye Vaderlant,

Die al den Oceaen in vlammen zette en

[brant,

En menigh zeegevecht verduurde een ry

[van jaren,

Gelijk een ysre rots, beschuimt van bloet en

[baren,

Vraegh Chattam, Teems, en Zont; en al de

[kust rondom.

De Maes stont dikwijl voor dit Hollantsch

[wonder stom.

’s Mans wijs en kloek beleit, en moed en

[zeevaerts kennis

En deught beschaemen selfs de nijt en laster-

[schennis.

Een kogel trof de borst, die soo veel vloo-

ien tart

;

Maer dieper Ruiter en ’s Lants Zeeraet in

uii 1 556. [het hart.

J. v. Vondel.

Op de afbeelding.

Het Beeld van Held De Liefde (al kon’t de

[Konst gelukken)

Gedoogt in ’t wezen niet dien zeeschrik uit

[te drukken,

Die ’s vyands herten trof met doodschrik,

[daar men stree;

Zyn Naam en aart, verliet die strafheid, met

[de zee

:

Zich zelf gedwingen, ’t volk met zagt gezag

[te buigen,

Den laster met bewijs van daden t’overtuigen,

Is heerlyk Heldenwerk
;

’t welk, of hy zich

[verstond,

Dat vraag de Groote-Zee, Duins, Chattam,

LXXX1X. 228. [en de Zont.

J. Oudaen.

Ter Gedachtenisse.

De Zee-helt Liefde viel in ’t Zee gevecht ter

[neêr

;

Toen hy den Oceaen, uyt liefde tot sijn eer,

En welvaert van ’t gemeen, van ’t roofgebroet

[holp schuymen,

En ’t Britsch en Fransch gewelt de vrye Zee

[deê ruymen.

Hy hadt aen ’t vluchten reets Prins Robberts

[Roode Vlagh

;

Toen hem de doot vervoerde in d’eeuwigh

[duyst’re dagh.

Scheep-rijcke Maes-stroom eer den dapp’ren

[Zee-verwinnaer,

En lief de deugt des mans, die levend was

Kn. 10810. [haer minnaer.

O. J. COOPMAN.

Grafschrift.

Hier rust ’s lants LIEFDE, of eer een deel

[gescheurt aen flenteren,

Hy schuwde schutgevaert van verre, en paste

t’enteren,

Getroost te winnen, oft te sterven, als een

[helt.

Beleit en moedt betoomt het grootste zee

[gewelt.



JOHAN DE LIEFDE, ONG. 1625—21 AUG. 1673. ie ENG. OORLOG

BARB. ZEEROOVERS 1661. 2e ENG. OORLOG. V.-ADM. 1666. CHAT-

TAM. BARB. ZEEROOVERS 1670. SOLEBAY. GEWOND 14 JUNI 1673.

SN. BIJ KIJKDUIN.

GESCHILDERD PORTRET DOOR B. VAN DER HELST.

RIJKSMUSEUM.
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ANDERS.

Hier rust ’s lants LIEFDE, die twee

[konincklijcke vlooten

Bestrijdende onvertsaeght ten leste wert

[geschooten,

Getroost te winnen, of te sterven als een helt.

Beleit en moedt betoomt al ’t Britsch en

lui. 11 . 71 . [Fransch gewelt.

J. v. Vondel.

DE LIEFDE, die voor ’t Recht van ’t vrye

[Vaderland

Zich pal zet, kent geen vrees
;
houd

[onbezweken stand
;

Helpt vier-en-twintigmaal den stryd ter zee

[bestieren
;

En doet zich in de dood noch kroonen met

[laurieren

:

DE MAAS, van ’s Zeevoogds deugd, en braaf

[beleid bewust,

Schryft dit, uit liefde, op ’t graf, daar Held

lxxxix. 211 [DE LIEFDE rust.

J. OUDAEN.

De Liefde d’eer der Maes rust onder desen

[steen,

Die in acht krijgen en vervaerlyke oorlogs-

tochten,

Den Teems, de Seine en Zont en Iber heeft

[bevochten,

En winnaer aen den Taeg vertoonde sijn

[trofeen.

De Faem ter grafzerk van den Zeehelt

[uytgeborsten

Strekt hem een tombe langh verschuldight

[aen syn swaert,

Vervult al ’t aerdrijk met sijn glorie en

[vervaert

Noch met de schrik sijns naams de vijantlijke

[Vorsten.

Al wert de Zee geverft met zijn doorluchtig

[bloet,

En ’t lichaam hier vergaet, noch leeft hij door

syn moet.

J. Antonides van der Goes.

Uitvaart.

Nu helpt het Heldenlyk geleyen,

En uwen Admiraal beschreyen,

Getrouwe Burgers van de Maas

:

Het oorlogs onweer, uitgevaren,

Slaat voort, en weet van geen bedaren

;

Al ’t Aardryk davert van ’t geraas.

Hoe word de Staat aan ’t hert getroffen

Daar zyne pylers nederploffen,

Door ’t sling’ren van dat Blixemvuur?

Dat hem door ’t vellen van De Liefde

Van nieuws gevoellyk quetste en griefde

Al quynende aan zyn hart-quetsuur

!

Hoe holt het onweer, daar die donder

(Dat Hemelsch niet, maar helsche, wonder!)

Gewronge donderklooten baart;

En geeft die logge en lompe kogels

’t Gezwind gestel der blixemvogels

;

Dat kragt met snelheid samen paart :

’t Geen wegrukt, zonder iets te sparen,

Al wat het vind in ’t henevaren

:

’t Is dan vergeefs dat zig een Held

Wil quyten met beleid, en oordeel

;

Manhafte vroomheid vind geen voordeel

;

Op ’t spits van ’t onbesuisd geweld.

Zoo word, op ’t loch der donderklooten,

De Liefdes spraakb’re mond gesloten,

En ’t dapper hert de borst ontrukt

;

In ’t midden der ontsagbre zielen,

Die dus voor ’s Lands bescherming vielen,

Ontydig, ach ! verongelukt.
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Zoo valt hij op het spoor der braven

Die nu in ’t marm’re graf begraven,

Benevens Wit en Kortenaar,

Een duurzaam voorbeeld zal verstrekken,

Om ’s nazaats yver op te wekken,

Tot ’s Lands belang, in Staats gevaar.

Dies zal zyn naam, om hoog geheven.

Doorluchtig naar de starren zweven;

Die niet bestulpt word met den steen,

Die zyne daden geeft te lezen

:

Wiens beeld, als van de dood verrezen,

Onsterflyk blyft voor yder een.

Wat heeft de hoogmoed doch gewonnen,

Zoo dikmaal t’ enden a’em geronnen,

Als datze zoo veel bloeds vergiet

;

En hare dapp’ren zelfs doet sneven ?

Gelyk ook Sprag geraakte om ’t leven

;

Dies boet z’ haar moedwil niet om niet.

Dit breek’ den moed der waterschennis,

Door ’t missen van zyn kloeke kennis,

In Zeemanschap en wys bestier;

De ziel van ’t lichaam zulker Vloten

;

Want licht’lyk dreigt de romp te stooten

Zoo d’onkund’ haar den teugel vier’

Hoe wenschen weerzyds onderdanen,

Dit vuur te blussen met hun tranen

!

Hoe wenschen wy, dat eens dit wee,

Verwisselt werde in blyd’re dagen!

Reikhalzende, uit een herts behagen

Naar ’t lieflyk aanschyn van den Vree:

Terwyl we vast de wrange vruchten

Des opgedrongen ramps bezuchten;

Waar met de heerschzucht en ’t gweld,

De wraaklust, en ’t verwaand vermeten,

(Te fel op ’s Lands gezach gebeten)

Onze Oppermagten prangt en knelt.

Wy wenschen dan, dat eens het ende,

En jongste dag van deze ellende,

Te voorschyn kome; om niet voortaan

Te dugten voor de felle slagen,

Van nieuwer helden nederlagen

;

Om niet hun lykbaar na te gaan;

En troost’loos op hun graf te treuren:

Maar mag ons dit dan niet gebeuren,

En zuchten we al vergeefs, helaas

!

Zoo helpt het Helden-lyk geleyen,

En uwen Admiraal beschreyen,

Getrouwe Burgers van de Maas.

XXXIX. 473. J. OUDAEN.

Isaac Sweers. i Jan. 1622—23 Aug. 1673.

Notaris in Brazilië 1641. Uit Portugeesche gevangenschap ontvlucht 1646. Kapt. 1632. 3-daagsche

zeeslag. Door de Engelschen gevangen 1633. Vice-Adm. 1666. Verschillende slagen van den 2en Engelschen

oorlog. 1668 Algiers. Solebay, tijdelijk Luit.-Adm. 1672. Schooneveld. Kijkduin. Sneuvelde 23 Aug. 1673.

Op de Afbeeldinge van den Ed. Manhaften Heere Isaac Sweers.

Dit’s Sweers wiens Krijgs-lof noyt is na

[waerdy verbreyt,

In wien Alcides moet vereent was met beleyt,

Toen sijn Zee-Oliphant tot sinekens was

[genepen,

En schoot noch even fel op Carels grootste

[Schepen,

Gedwongen met de nacht te kiesen’thase-padt,

Te laten Hollandts Leeuw een Heer van

[’t soute nat.

Dat nu dan Rome swijgh dat eertijts vocht

[met Schuyten.

Zee-Capitools vol Volck geen Ystrooms

Kn. W819. [Helden stuyten.

O. J. COOPMAN.



ISAAC SWEERS, i JAN. 1622—23 AUG. 1673. NOTARIS IN BRAZILIË

1641. KAPT. 1652. 3d. ZEESLAG. V.-ADM. 1666. ALGIERS 1668.

SOLEBAY. SN. BIJ KIJKDUIN.

ZWARTEKUNST-PORTRET DOOR EN NAAR B. VAILLANT.

M. P. 5224.
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IÖ73- ISAAC SWEERS,

Graf-schrift.

Hier leyt de schrick der Noortsche, en

[Middellantsche Zeên,

Die stervend’ vocht, en voor de welvaert van

[’t gemeen

De Britsche en Fransche Vloot holp na haer

[havens jagen.

Dies d’eer van Zee-helt Sweers verduurt de

Kn. 10819. [roest der dagen.

O. J. COOPMAN.

Op de Sepultuur van den Victorieuzen

Isaac Sweers.

De hemel schynt in brand, de Lugt verstikt

;

De Zee verdrinkt in bloet, het Aardryk

[schrikt

:

Wat ’sdit; ’t is Sweers: en dat ’s genoeg

[geschreven.

Dus doet zyn dood de waarde Vryheyd leven.

LXXXIII. 30.

Zee-kroon. Van den Manhaften en Onver-

winbare fieldt Isaac Sweers, Vice-admirael

van flollant.

Schoon d’onbedachte Nijt, op Sweers sijn

[tanden wet,

En poocht in ’t Britsch gevecht, sijn eer op

[Zee te delgen,

En Lauren van sijn hooft, voor Schonevelt

[te swelgen,

Noch leeft hy voor den Staet. en kreunt zich

[aen geen smet.

Belegert Vaderlandt, vol van ondanckbaer-

[heden,

Hoe hoont gy soo een Heldt, die voor uw

[oevers vocht,

225

En van sijn wiegh af aen besadigt in sijn tocht,

Niet dul in krijghs beleyd, heeft voor uw

[vaert gestreden.

In ’t Oost, West, Zuyd, en Noord, ontsag geen

[Lely-kroon,

Noch Britlants Harp-alarm, op Zee-landt

[aengedrongen,

Hoe heeft hy ’t Teems gewelt, tot Solsbay

[toe gedwongen

Met ’t Schip den Eliphant, gezaeyt haer strant

[met doon.

Twee Vlaggen aengetast, dat Steng en Boegen

[kraeckten,

De Brit en Franse Vloot, vertsaeght haer

[haven koor

:

Waerom hem dan gelaeckt, die noyt sijn plicht

[verloor,

Toen hy dus yv’righ aen twee masten redloos

[raeckten.

Sijn Ront-hout lijckt een seef, door kogels

[grof van wicht,

De dooden langhs de strant, gequetsten

[aengekomen,

Getuygen hoe hy streê, des wil uw laster

[tomen,

En sie den Elephant, in Vlissingens gesicht.

O Vaders van ’t Gemeen, het Schip leert

[Schimpers swijgen,

En toont uw kust haer Helt, waer voor den

[vyant pleyt,

Belastert ’t groot gemoed, van ’t dappere

[beleyt,

Die de verlooren Staet, haer vrydom weêr

[doet krijgen.

Soo volgt hy ’t Helden-spoor, die niemant

[hoeft te wijcken,

Maer toont sijn Schip in zee, en sijn

[doorschoten tent

:

29
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Des komt hem eer hy sterft, een Eer-graf

[als van Gent,

Die ’t leven streek voor ’t Lant, eer hy syn

[Vlag wou strijken.

Leef lang, ó Zee-helt, die twee Hoofden aen

[dorst randen,

Vijf Schepen ging ter keer, en gaf soo dapper

[vonck,

Dat Hollandt daer door rees, en d’Elephant

[schier sonck

;

Des noemt de Leeuw u, Sweers, verlosser van

Kn. W789. [haer stranden.

R. N. M.

Lyk=klacht.

Most onse zeege dan, door sulke duystre

[dampen

Benevelt, met uw bloed om d’overwinning

[kampen,

Heer Sweers? ’t is dier gekocht. Doch sulk

[een dapp’ren roem

Verselden steets, uyt Zee, de grootste en

[braafste bloem,

Van Neerlands Heldenry, tot op het Bed van

[eere

;

En Uw gevreesde moet sal hier de weereld

[leeren,

Dat dapperheyd, noch Zee, noch Vuur, noch

[Staal ontsiet

:

En dat dien selfden Arm, als noch ’t gevaar

[niet vlied,

Daar zy zoo menighmaal te midden door dorst

[dringen,

Om ’s Vijands groots geweld de zeege te

[ontwringen

:

Waar van ’t gedencken noch den Britt steekt

[in den krop,

Doen Hy zijn Zee-vooght hier bracht zege-

pralend op.

Laat nu de bitsche nijd haar lastersieke tanden

Vry wetten op zijn eer; maer eerst zijn

[wakk’re handen

Eens volgen in ’t gevecht ;
die hy soo moedigh

[rept,

Ten laatsten adem toe, dat Neerlandt adem

[schept

Door suiker Helden-bloed : en kan zy ’t noch

[niet kroppen,

Zijn laatste woort alleen sal haar de mond

[wel stoppen.

Woord, zoo vol deugt als kracht : ’k voel in

[mijn dood geen smart,

Zoo elk maar in zijn plicht voor ’t Vaderland

[volhard.

Betreur dan Nederlandt, die brave bloem der

[Helden,

Die in de Spits, voor u, zijn lijf en leven

[stelden

;

Reets grijs in diensten; doch bedank zijn

[dapp’re moed,

Die met zijn doodwond dier, de kracht uw’s

[Vrijheyds voed:

En troost u, dat zijn dood een trap is, daar

[de stralen

Van zijn Heldhafte glans op sullen zeegepralen.

Want daar een Batavier, naast God, zijn heyl

[in stelt,

Is, vechten als een Leeuw, en sterven als

[een Held.

H. Angelkot.



ISAAC SWEERS.

GRAFTOMBE IN DE OUDE KERK. AMSTERDAM.
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Gedenkpenning op het sneuvelen van J. Pzn. van Gelder, 21 Aug. 1673. v. L. III. 121.

Jan van Gelder. 1647—21 Aug. 1673.

Stiefzoon van de Ruyter. Kapitein 1667. Chattam. Slag van 14 Juni 1673. Sn. bij Kijkduin.

Op het sneuvelen van den Ed. Manhaften Joncker Jan Poulus van Gelder,

De Ruyters Soon, een S0011 door Huwelijck

In ’t Vaders hart den Bloet-soon nu gelijck,

In bloet versmoort, en d’Oorlogs-deugt, die

[helder

Bestradde elks oogh uyt d’oogen van Van

[Gelder,

Siet dootsch en bleeck. De Water-krijg-kunst

[treurt,

Voorsichtigheyt haer kroon van Jaspis scheurt,

De strenge tucht het hooft laet neder hangen,

En tranen draegt voor paerlen op de wangen,

Want elk van die mist, met die Mavors soon,

Een flonckerbagh, en parel uyt haer Kroon,

En ’t Vaderland een hopman reets volwassen,

Om met de Vlagh in Nereus pekelplassen

Den nieuwelingh te wijsen ’t helden-padt.

Dies ’t hooft der Vloot hem tot sijn noothulp

[

hadt,

Die in den noot soo vaeck den Zee-voogt

[redde,

En noch te vroegh stierf op het eere bedde,

En wiert sijn lief, om wien hy moedigh stree,

Als Hector om sijn schoone Andromache,

Te vroeg ontrukt, en moest door eerlijk sterven

D’Astianax van sijne lenden derven.

De doot den helt meende in het krijgs-gewoel

Te dompelen in Lethes stille poel,

Maer ’t is gemist, vervloeckte sondeslave,

Hy wiert in ’t hart des Bataviers begraven,

Kn. 10819. O. J. COOPMAN.
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Op Jonk-Heer Jan van Gelder.

Van Gelder, die nooit Frans nog Britz geweld

[ontzag,

Bescharmde tot zijn dood zijn Vaaders Eer

[en Vlag.

OP DEN ZELVEN.

Blonk d’Eed’le dapperhaid ooit in een

[Scheepsvoogd helder,

Zoo blixemde ’t gezigt van Jonk-Heer Jan

XLix. 218. [van Gelder.

Van Gelder, ’s Zeevoogds soon, en hulp, en

[eer bleef doodt

:

Doen viermaal ’t Frans en ’t Brits geweld voor

[Holland vloot.

KEERZIJDE

:

De Vader won de slag, de zoon verloor zijn

[bloed

:

De winst is dier gekogt, ’t verlies is wel geboet.

v. l. 111. 121.

Op de Dood van den Ed. Heer, Jonker

Joan Pouli van Gelder, Kapitein ter Zee.

Rampzaalge schoot, die ’t puik der Kapiteinen

[trof,

O wreede, en wrange dood, die zoo een

[beeld dorst schenden

!

Moorddaad’ge Franss’ en Brit, roemt daar

[op in uw hof,

Zyn hulp zal nooit uw Vloot meer tot de

[vlugt doen wenden;

Van hem, daar nog uit stond een Admiraal

[te worden.

De glans van ’t Stam-huis is, ó droevig lot

!

[verdoofd,

Wat wast dat hem tot zulk gevaarlyk vaaren

[porde?

Wat joeg u, bloem der Mans, in ’t felste van

[het woên

Der Fransche en Britse Vloot, en ’t snorren

[van de looden?

O vyandlyke schoot
! gy zult steets zugten doen

Zyn Nazaat, waart gy Brit, dog zoo veel

[eer gevlooden:

De naare dood-baar droeg hem naar ’t

[verderflyk graf

;

Zoo word de deugd en trouw, en helden

[dapperheden,

Door de alverslijtb’re tijd verstooven als het kaf,

Dus eindigd Naam en lof van die in ’t spits

[dorst treeden.

TEGEN-ZANG.

Wat schaad de koegel-schoot, die deezen

[Zee-held trof?

De dood kan ’t lyf, maar nooit der Helden

[luister schenden,

Men leest zyn roem, tot schand van ’t Franse,

[en Britse Hof,

Wyl hy hun Scheeps-magt hulp viermaal

[tot vlugten wenden.

De Brit, heeft hem van ’t lyf, hy hun van

[de eer beroofd;

Wie wenscht voor zulken dood een

[Admiraal te worden,

Die luister van ’t geslagt, word nooit door tyd

[verdoofd.

’t Was zugt tot ’t Vaderland, ’t geen hem tot

[stryden porde;

Voor Godtsdienst eer en eed bezweek hy

[
nooit in ’t woên,

Hy was door moed gehart, voor ’t gieren

[van de looden

Een helden-dood kan nooit zyn Nazaat

[zugten doen.

Hy storf en overwon, des Vyands Vlooten

[vlooden,
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De dood-baar droeg hem weg, maar ’t was

[naar ’t glorie graf;

Hy storf op ’t bed van eer, vol helden

[dapperheden,

Zyn roem blyft eeuwig, schoon het lyf ver-

[stuift als kaf.

Nooit eindigt Naam, nog lof, van die in ’t

[spits dorst treeden.

Qraftschriften.

Hier rust van Gelder, die zig dapper heeft

[gedraagen,

Met overstrydb’re moed, wanneer als

[Neerlands Vloot,

Twee Koninklyke heeft tweemaal, twee rys,

[verslaagen.

Een trouwe Krygs-held, eert men naa zyn dood.

NOG.

Dus eerd men naa de dood, die als een

[Zee-held streed,

Wiens hulp, in ’t Jaar, driemaal, twee vlooten

[vlugten deed.

Zoo blyven Helden, die hunne eer, en eed

[betragten,

Tot roem van hunnen staatin eeuwige gedagten.

ANDERS.

Van Gelders eedle naam, wiens hulp voor ’t

[Vaderland

Ontrok de ontrouwe Brit, en de overtrotse

[Fransen,

Voor ’t laatst, in een zaizoen, drie helden

[zegen kranssen,

Elk eerd hem tot de dood, als hy in ’t woên

[hield stand.

ANDERS.

Driemaal in een zaisoen, en eens een Jaar

[te vooren,

Hielp deezen Held vol moeds, den Brit, en

[Fransen slaan.

Twee Konings vlooten, die het tweemaal

[twees, verlooren,

Deên hem de laatste maal, vol moets in ’t

[eer-graft gaan.

ANDERS.

Hy, die in Neerlands vloot, zig als een Krygs-

[held droeg,

Toen ze in een Jaar driemaal, twee Konings

[vlooten sloeg,

Storf op dat bed van eer, en rust in deeze

[kelder

Eerd dan de dappre Naam, van Jonker Jan

[van Gelder.

ANDERS.

Praalde ooit een Wapen-schild, met helden

[dapperheden,

Hier voegd in elk quartier, op ’t sierlykst

[uitgesneeden,

Het vlugten van een Franse en Britse trotse

[vloot.

Dus heeft dees Held zijn Naam, en Neerlands

[roem vergroot.

ANDERS.

Heeft d’Hemel-zaal de ziel van Jonker Jan

[van Gelder,

Men roemt op d’aard zyn trouw voor

[Godtsdienst, Staat en eer.

Zyn hulp verjoeg de Frans’ en Brit van voor

[de Helder;

Die met victorie sterft, is een gelukkig Heer.

ANDERS.

Van Gelder, om wiens hoofd, veel duizend

[kogels snorden,

Bezweek nooit in den stryd, maar hield

[manmoedig stand,

Misgunde hem de dood nog Admiraal te

[worden,
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Hy was in ’t felst van ’t woên, de Ruiters

[regter hand;

Hy hielp viermaal vol moets, twee Konings

|

vlooten wyken,

Die zegenpraalend sterft, mag met een scheeps-

kroon pryken.

Dit is ’t dat onder zyn Ed.Wapen hangd.

Hier rust, die dapper zig in Neerlands scheeps-

[magt droeg,

Toen ze in een Jaar, driemaal, twee Konings

[vlooten sloeg,

Hy is voor ’t Land, op Zee, met zegenpraal

[gestorven,

En heeft daar ’t bed van eer, hier ’t helden

[graf verworven.

(Zynde naderhand uit de Oude, in de Nieuwe Kerk.

verplaatst, in de rang by zyn Ed.Behoud-Vader,

de Admiraal de Ruiter.)

LU. 773 D. SCHELTE.

Gedenkpenning op het sneuvelen van J. D. Zweerts, 21 Aug. 1673. v. L. lil 121.

David Sweers. Kapitein.

Bij Solebay gewond. Sneuvelde bij Kijkduin, 21 Aug. 1673.

Op het sneuvelen van den Ed. Manhaften Capiteyn David Sweers,

Helt David uyt de Zee, door ’s Vaderlands Sijn gadeloose naem Mausoolen tart van

[Beschermer, Kn. 10819. [marmer.

De Britsche Goliath met donder-klootensloegh;

En, schoon hy met sijn lijf die roem kocht

O. J. COOPMAN.

[duur genoegh,
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2311673 . david sweers.

Op een penning.

Doe nam mij daer lek vocht een ijser uyten tijt,

Wie soud een sterflijck lijf voor soo veel eers

[niet wagen ?

KEERZIJDE.

Dus moet men juychen en geen oorlogshelt

[beklagen,

Die ’t lieve vaderland voor dwinglandij bevrijt.

v. l. ui. 121. 1.

Kapitein Volkert Swart.

In 1666 Kapt. van het schip van Lt. Adm. van Ghent. Overleden 29 Aug. 1673.

Ter Qedachtenisse Van den Ed. Manhaften Capiteyn Volckert Swart, Acht dagen na den

Zeeslag van den XXI van Oogst=maent, by Marcken in een Kaegh Overleden.

Bellona sprack vol moet, in Hollants Oorlogs-

vloot,

lek hoop my haest te sien verwinnaer van

[de doot,

En Helden dezer Aerde onsterffelijck te maken

:

Nu Swart het spoock braveert, daer ’t opspalkt

[hare kaken,

En uytbraeckt te vergeefs haer gal en raserny,

Om uwen hoogen roem, was ’t antwoort van

[die pry,

Te dempen, sie op wien gy soo verwaent

[durft stoffen.

Sy sweegh, en heeft daer op den Water-helt

[getroffen

Met heete koorts, en trock de ziel ten lichame

[uyt:

Daer ’t vrient noch vyant sagh in een verachte

[schuyt :

Maer, schoon de waterhelt quam wraeckeloos

[te sneven,

Sijn Helden-deugt nochtans sal sonder eynde

[leven,

En waer de faem Helt Tromp ten Hemel

[heft uyt stof,

Daer sal de vlugge Maegt trompetten

Kn. 108W. [Volckerts lof.

O. J. COOPMAN.

J. Aertsz Colom, 1399— 1673.

Zeevaartkundige
,
kaartenhandelaar te Amsterdam.

Onderschrift bij zijn portret.

’t Centrum van Gods Heijlich wesen,

Is overal, seyd’ Trismagist,

En d’ omtreck nergens, want hij wist

Daar van te schrijven, noch te lezen.

Viert dan en dient, dien grooten Godt,

Dien onbegrijp’lijke Heer der Heeren,

Roep uijt : O ! Heijl’ge Zebaoth

’s Aerts Rondt is vol van dijner eeren.

M. P. 1098.
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Vrede van Westminster met Engeland. 19 Febr . 1674.

De oorlog met Frankrijk duurde voort tot 1678.

Victorie

Hoe was elck door vreughde bedwongen,

Doe men staken en tonnen zag staen,

Dat het daer sou op een vieren gaen

;

Yder heeft Gode danck gesongen,

Vre, vre, vre, songh Ouden en Jongen,

Vatten daer handen aen.

Teertonnen, wijn-pijps, haringh vaten,

Oly-tonnen, Cartelen van Traen,

Tonnen van soute Vis, Labberdaen,

Stelde men daer al op de straten,

Vre, vre, vre is nu ingelaten

Yder komt op de baen.

Mande, korve, paenders en fuycke,

Stoelen en banken, en scherrif-bort,

’t Spinnewiel waerom dat Besje knort,

Sagh men sijn neus door vlamme duycken

;

Sa, sa, sa, Lampen, Oly-kruycken,

Kap-stock en Mangel-bort.

Oude kassen, tafels en stoven,

Kanne-bort, lepel-bort, rockens hooft,

Haspellen, spille, pot-lepels, geklooft,

Wy zyn bevrijt van taken en roven;

Nu, nu, nu staet vrede weer boven,

d’Oorlogh is berooft.

Melck-mouten, emmers en karn,

Karren-stock, boter-nap, vorck en steel,

Stocken met besems, balck en deel,

Schuyten daerme niet mee kan varen,

Ja, ja, ja, schrobbers en Lantaren

Raegh-bol met kop en steel.

Vlegels, schud-gaffels, harcke, ploegen,

Hekels, schuyers, luy-wage, schuer-back,

Kofferkens van het groote gemack,

Brande men met een groot genoegen,

Vreught. Voys:

Trompen en Trompetten en Fluyten.

Hey, hey, hey, wie sou hem niet voegen,

Decksels van potten en back.

Snyers Hel met lappen en leuren,

Oude raden van wagens en kar,

Korde-wagens vol Piek ende Tar,

Wel besmeert van achter en veuren,

Hey, hey, hey, nu is ’er geen treuren,

d’Oorlog is nu var.

Besjes schoen, hol-blocke en klompen,

Muylen en toffels, vodden en lap,

Juffertjes Mofdoos en swarte kap,

Krucken, stelten, verslete stompen,

Sa, sa, sa, sleden, houte pompen,

Brande men met een snap.

Dus soo blaeckt men en men brande,

’t Was allon sa kannen ende kruyck,

Loster en laster u holle buyck,

Singht’er en springht’er, klap in de hande,

Vre, vre, vre is in onse Lande,

Yder die branden Puyck.

Yder dansten om ’t vreughde vieren,

Men sagh branden lantaren en kaers,

Op al de Torens het was wat raers,

Vier-pijls, klap-bossen sagh men swieren,

Bons, bons, bons de stucken tieren,

Yder die maeckt wat raers.

Doe soo sagh men god Mars ter schande,

Dus verscheender ons den soeten Vree,

Elck riep zegen, geluck heyl hier mee,

Niemandt en sal ons meer aen randen,

Trout, trout, trout op Godt ons Nederlande,

Die u geeft eeuwigh Vree.

cxxv. 34.
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Penning geslagen op den vrede met Engeland te Westminster
,
1674.

Op de Victorie nacht, Gehouden den

14 Maart 1674.

Verdubbeld Rondeel.

’t Is Vreê met Engeland, za Holland nu aan

[’t branden

!

Het Vreedevier geeft wel den aangenaamsten

[rook

:

Springt nu van vreugde vry een luchtige

[zerbande,

De zeeplaag geeft den geest, en smelt gelyk

[een spook 1

Brittanje, ’t geen dus lang met zwavel, vier,

[en smook

Uw Steden dreigde plat te maken als de

[stranden,

Omhelst u weer als vriend
;

des roept de

[blydschap : stook

’t Is Vreê met Engeland, za Holland nu aan

[’t branden

!

Het oorlogsvier maakt Dorp, en Stad, en

[Land te schanden,

Ontziet geen hutten noch paleizen : maar

[neemt ook

Gewyde Tempels en gebouwen op haar tanden:

Het Vreedevier geeft wel den aangenaamsten

[rook.

Roep nu je kok vry toe: za bak, en braa,

[en kook.

Gy kooplui, die nu lang niet voer op vreemde

[landen,

En reets uw maaltyd deed met wortlen, kool,

[en look,

Springt nu van vreugde vry een luchtige

[zerbande

!

De koopmanschap, by na gegroomt van

[ingewanden,

En die nu ruim een tyt in ’t naare sterfbed

[dook

Leeft weer, en klopt van vreugd (dus zingende)

[in haar handen,

De zeeplaag geeft den geest, en smelt gelyk

[een spook.

Merkuur, die dus lang niet als vier en zwavel

[rook,

En schrikte voor de zee, daar Mars hem uit

[verbande,

3°
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Ontsloot zyn winkel, doe dees Britze Roos

[ontlook,

En riep: za kooplui brand! brand pikton,

[kuip, en manden,

’t Is Vreê met Engeland.

OP DE ZELVE.

Verdubbeld Rondeel.

Op de victorynacht ziet men veel kromme

[zinken,

Hier baldert een pistool : daar dondert een

[kanon

:

Hier staat een traanvat, ginds een ton met

[pik te stinken,

Daar boort een rat van vier een vierige galon :

Gints snort een vierpyl op, en Joris roept

:

[dat ’s bon,

Die pyl, die vloog eerst recht, dat was’er

[een van klinken

!

Een ander smeekt zyn lief, en zeid : myn

[waarde zon!

Op de victorynacht ziet men veel kromme

[zinken.

Kom trekken wy eens uit : daar hoort men

[het rinkinken

Van klakkebossen, gints daar zietmen als een

[bron

Van vier opstralen, ’t wyl jangat schreeut

:

[wy verzinken,

Hier baldert een pistool, daar dondert een

[kanon

:

Daar viert een licht toneel, verkiert men ton,

[by ton,

Die in een volle vlam zeer heerlyk staan te

[blinken

:

Het brand schier al wat kan, zo duytsman,

[als walon

:

Hier staat een traanvat, gints een ton met

[pik te stinken.

Hoor wat de snyer zeid : dit zyn eerst gauwe

[flinken

!

Wel wat of dat bediet ? ik loof hier woont

[een Don.

Staruim, dit is wat raars, voort jongens uit

[de kinken.

Daar boort een rat van vier een vierige galon

Maar bierige Jeroen, die nimmer vreugde von,

Als daar men kan en glas ten bodem uit

[gaat drinken,

Blyft zitten in de kroeg, zyn liefste Helikon,

En zwelgt wel zo veel nat als twaalefjonge

l. 338. [pinken.

W. v. Foquenbrock.

29 Sept.

Aen den heer Hendrik Fagel, Griffier van

hunne Ho. Mo. de Admiraelen De Ruiter,

Tromp en Van Nesch, op Sint Michiels dagh

1674. Ten middaghmaele onthaelende.

Uw huis, myn Heer, voorhene aen Roomsche

[afgoderyen

Geheiligt, vierde nooit zoo blyden Sint Michiel,

Ook toen ’t dien Engel smeekte om vrydom

[van de ziel,

En zich in d’ydle hoop der voorbê kon

[verblyen,

Als nu den Atlas van den wankelenden

[Staet,

Oranjes Nestor in zyn wightige oorlogslasten,

Die ’s Prinssen eerste jeugt in haeren bloei

[verrasten,

’t Hart open gaet van vreugt, zich schildrende

[op ’t gelaet

:

Nu Ridder Michaël, hier als een zon gerezen,

Met Tromp, den fenix, uit zyn vaders asch

[voor ’t Lant

Herboren, en van Nesch, ’s Lants dappre

[rechte hant,
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De zorg afspoelen met een onbekommert

[wezen

;

Drie waterbliksems, op wier diamanten schilt

Sint Joris van Britanje, een droom van oude

[tyen,

Geholpen door de klaeu der Fransche zee-

[harpyen,

Vergeefs zyn razerny en donderklooten spilt.

23 5

Godt gunn’ Myn’ Heer’ dit feest jaer uit jaer

[in te vieren

Zeeridder Michaël ter eere, en help’ den Staet

Door zynen strydbren arm en uw Heer

[Broeders raet

Aen vrede, of kroon’ dien lang met groene

xciv. 645. [zeelaurieren.

A. Moonen.

Tocht naar Martinique en naar de Fransche kust. Mei 1674.

De vloot liep 24 Mei uit onder de Ruyter en Tromp. Nabij Torbay splitste zich de vloot in twee

eskaders. Plet eene ging onder de Ruyter naar West-Indië, het andere onder Tromp ?iaar de kust van

Bretagne. De aanslag op Martinique
,
waarvan het plan was uitgelekt

,
mislukte

,
Tromp veroverde

eenige Fransche eilanden en deed een tocht naar de Middelt. Zee
,
waar geen succes behaald werd.

Op het wederlanden van de Heer Admiraal Tromp.

Ons Admiraal is wéér uit zé,

Geen Fransman heeft nu meer te vreezen
;

Zy leeven al in rust, én vreê,

Zo lang als Tromp aan land zal weezen.

Ons Speeeljagt reeds al vaerdig leid.

Maar liep de zé tot aan Parys,

Of hadden onze schépen voeten,

Louis zou uyt zyn Paradijs,

Als Adam eertyds, vlugten moeten.

XII. S6.

Fransche gedenkpenning op den mislukten aanslag op Martinique. v. L. III. 155.
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Expeditie naar de Middellandsche Zee
,
1675—76.

In Aug. 1675 zeilde een Nederlandsche vlooi onder de Ruyter tot hulp van Spanje naar de Middel-

landsche Zee. Te Messina was opstand
,
ondersteund door Frankrijk. Ondanks de waarschuwing van

de Ruyter werd slechts een zwak smaldeel uitgerust. De Fransche vloot onder Du Quesne was

sterker. Bij den slag van 8 Jan. bij den Stromboli schreven beide partijen zich de overwinning toe.

Slag bij den Etna, 22 April 1676.

De Fransche vloot 07ider Du Quesne bestond uit po groote en 20 kleine schepen met 2172 kanonnen

en bijna 11000 koppen. De vereenigde Nederlandsche en Spaa?ische vloten telden ig groote en ruim

20 kleuie schepen ?7iet minder kanonnen en bemanning. De Fransche vloot deinsde ’s avonds af.

De Ruyter werd doodelijk gewofid.

Een Nieuw Liedt van de Cicilise vloot.
Stemme

:

Te Vlissingen leif er een Jacht bereyt

Ghy lichte Maets en kitte-breurs

Wat dunkt u van dees Provianders ?

Sy senden ons een volle Beurs

Van Yser Loot Kruyt ende Branders.

Zijn al de Wissels Messina

Van ses tot ses-en dertigh ponders,

Soo ist veel beter dat ick ga,

De winst en is niet veel besonders.

Uyt sulcke Koopmanschap ick schey.

Ick houw niet veel van Franse Waren

Die Goet en Schip Essen daer by

Voor Brandhoudt doen na Strommelus varen.

Hier sit hy nu (die eerst soo wel

Ge-eert gedient wiert) gants verschoven

De Spiegel past op geen bevel

Doch Ruyters macht sal blijven boven.

Soo gaet het alles in malloor

Men sou van druck en droefheyt sterven

De Zee-vaert liever ick verzwoor

Als soo verliesen Huys en Erven.

Op ’t lest is alles wel gegaen

Schoon de Rebellen eerst wat tierden

Spiegel heeft Schey genomen aen

Den Admirael ’t alsoo bestierden.

Gy Bataviers uyt Bracke Gront

Die niet doet als Toebackjens smoken

Komt hier en siet dees’ Francen mont

Uyt haer Metale Bulcus roken.

Wy syn omringht met helse viers

Vulcanus Stromboli en den Ethna

En gy sit vast by de Venus-diers

En rookt en smookt gants sonder weerga.

Hier is geen Rins noch Alssen-Wijn

Maer Kruyt en Loot die ’t Volck verslinden

Indien men maer had een moye Trijn

Men souder Spaensche Princen vinden.

Maer dit Vervrout Bastaerts aert

Tot Venus-strijt gantsch ingenomen

Schijnt voor dit See gevecht vervaert

En schroomt, ja beeft daer by te komen.
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Terwijl wy leggen en swerven hier

En niet te sage-lille vinden

Soo doet ons Wijven wat playsier

En maecktse al den bruy met kinde.

Op dat ons Bataviers Geslacht

Niet ’t eenemael komt te vervallen

Voor wien ons Vyants groote macht

En trotse moet is neergevallen.

XXXIII. 30.

Goe Reys, Aen de Amsterdamse Vrywillige

Messieurs, op haer vertreck met ’s Lands

Vloot, Onder den lieer Luytenant Admiraal

Generael De Ruyter, naer Messina.

Goe Reys, goe Reys ghy Kitte-Breurs,

Gaat ghy voor ’t Lant een Reysje wagen;

En keert weer met een volle Beurs :

Of licht wel met een Huyt vol slagen.

Louis raekt Duyvels in de Matt,

Met sijn benaaude Messineesen,

Hy sal geen kleentjen in sijn Gatt

(Als ghy daer komt) ghebeten wesen.

Trek heen, treek heen dan, Jonge Luy.

En draacht u als rechtschapen Helden

;

Wy sullen u hier al den Bruy

Gedenken, en u daden melden.

Den Hemel wil u Leyts-man sijn

;

Soo kan geen swarigheyt u kreneken

;

Maer echter sult gy noch met pijn

Somtijts aen Besjes Keuken denken.

Want ’s morgens by den Alsem-wijn,

Dan Rijnsze vocht, Tabacq en Biertjes,

En ’s Avonts by een Moye Trijn:

Dat waren eertijts u plaisiertjes.

De Bracke-gront, die volght u niet,

Al dobbert ghy op Soute baren,

En lydt ghy nu wat keel-verdriet

;

Gy moocht de Wijn door Water sparen.

De Grutten sullen daer soo soet

Gelijck voor heen Kapoentjes smaken

;

Ghy zult misschien daer aen groot goet,

En wy licht hier door ’t onse raken.

Oorlof dan brave Bataviers,

Herstelt het Vaderlandt sijn Glorie,

En wyl wy nemen wat plaisiers,

Bevecht voor ons een goe Victorie.

xxx VI. 57.

Uitvaert van den Ed. Manhaften Heere,

de Heer Michaël de Ruiter.

Zoo leght helaas ! die waterhelt,

Die schrik der vyandlijke vlooten

De groote Ruiter, neergevelt

!

Europa heeft haer verw verschoten

Van schrik, op zulk een zwaren val.

Maer Neêrlant treft het boven al,

Dat in zoo veel vermaerde slagen

De zeetriomf heeft weggedragen

Door ’s Mans voorzichtigste beleid,

En onverwonnen dapperheid.

O Siciljaensche kust ! ó stroomen !

Is ons die Zeemars dan benomen !

Trinakrië, met al uw steên,

Hoe stont gy voor het hooft geslagen,

Wat doodschrik reed’er door uw leên ?

Toen Michaël, voor uitgedragen

Op ’t briesschend waterpaert, vol vier,

De Nederlandsche zeebannier

Aenvoerde, en in de Fransche vlooten,

Op ’t barsten van de donderklooten,

En gruwzaeme oorelogsmuzijk

Der zeekortouwen, viel, gelijk

Een Adelaer met klaeuw en veder,

Stort op een vlucht van gieren neder.
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Scheen ’t u niet, of Tyfoêus weer,

Daer Etne vast staet op zijn lenden,

En schiet op hem haer wortels neer,

Met arbeit zich zocht om te wenden ?

En braekte met een helsch geluit

Een zee van vier ten schoorsteen uit

:

En wentelde de stuivende asschen

Tot in de Middellantsche plassen,

En glas en steenen, half verbrant,

En brokken van zijn ingewant ?

Terwijl al d’oever schijnt te gloeien,

En schud en davert op zijn loeien.

Scheent gy niet van uw’ wortel af

Te schokken, op den feilen donder

Des Ammiraels, hier op zijn graf

Noch strijdende als een waterwonder ?

De buskruitwolken dekken ’t strant.

De roode haen kraeit moort en brant.

De zee scheurt open tot den navel

;

En Scylle ontduikt de vlam der zwavel.

In zulk een storm en oorlogsgloet,

Ten koste van het Fransche bloet,

In zulk een onweer op de baren,

Moest Michaël ten Hemel vaeren.

’t Bedroefde Neêrlant, plat getreên

En afgepijnt door ooreloogen,

Heeft noch geen grooter ramp geleên

;

En schreit vergeefs met bloedige oogen

Op ’t heldenlijk, dat in dees’ noot

Te vroeg ten roof viel aen de Doot:

Indien hy anders is gestorven,

Die zoo veel glorie heeft verworven,

En in het eeuwigh diamant

Met zijn rapier en strijtb’re hant

Zijn eigen daden heeft gedreven,

En met zijn bloet zijn lof geschreven.

Wat wereltsdeel weet van zijn deught

Niet met een vollen mont te spreken,

Zelfs in het bloeien van zijn jeugt?

’t Zy hy in ’t Oosten door quam breken:

Of schuymde d’Afrikaensche kust,

En Amerijke stelde in rust.

Of tot den Bosfor opgevaren,

Verdelgde Turken en Barbaren,

Verdadiger der vrye zee.

Of ankerde voor Chattams ree.

Of temde witte en zwarte Mooren.

Als was ’t geluk hem aengebooren.

Messyne trek vry ’t rouwkleet aen.

Hem, die haer quam van ’t juk bevrijden,

Zoo verre uit onzen Oceaen,

Bezwijkt zijn been, in ’t hevigh strijden,

Maer niet de moet, die onverzeert

De Doot in haer gezicht braveert.

Nu sier vry alle drie uw kaepen,

Sicilje, met het heidenwapen

Van Neêrlants grooten Ammirael.

Terwijl het lijk met staet en prael

Wort in het vaderlant ontfangen,

En ’t slagzwaert in ’t gestarnt gehangen.

VII. m. J. Antonides van der Goes.

Rou-Klage over de selfde.

De Ruyter, die de Doot soo vaeck in d’oogen

[sagh,

En schroomen deedt, om soo een Mavors aen

[te vatten.

Licht van de Doot verheert, in d’avont van

[zijn dagh.

Soo mist nu Nederlant de Proncksteen van

[zijn Schatten.

Bellona treurt op ’t Graf, om dat haer Oorloghs

[Zuyl

Soo glansrij ck door een drom van Kogels

[doorgedrongen,

Door een vervloeckte kloot in ’s Aertrijcks

[nare kuyl

Gedompelt, haer de macht te Water is ont-

wrongen.
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Die als een Caesar soo veel ramp heeft

[uytgestaen

Voor ’t Groote Nederlandt, trots trotsche

[Konings Vloten,

Most die gevreesde Son nu elders ondergaen ?

En most een vreemde Kust dat bloet zien

[uytgegoten ?

Most yder druppel bloeds verstrecken een

[Robijn

Om Spangies Eere Kroon zijn Luyster te

[schakeren ?

En Hollandt treurigh zien, van stut ontbloot

[te zijn,

Die zoo gesegent plagh haer vyant af te weren?

’t Schijnt ja, der góden Godt, die ’t Al in allen is,

Hadt hem gespaert om oock tot and’ren

[dienst te wesen,

En daer zijn doot bestemt, om zijn geheugenis

Op afgelegen Kust den Nasaet te doen lesen.

Hebt Spangie Ruyter dank, dat hy tot hulp

[verscheen,

En stelt zijn Eere Beelt in ’t midden van

[U Vaders,

Dat noyt zijn naem verdwijnt, schoon dat

[zijn Zon verdween,

Dat elck een druppel bloets afperse uyt zijn

[Aders,

Om in u Konings Hof te schrijven een Tafreel,

Dat zoo lang Spangien staet, zijn Eer doet

[staende blijven.

Dat elck een moedigh, om op Kareis

[Proncktoneel,

Sich onder Ruyters naem, te doen als tweede

Kn. 11382. [schrijven.

Rouw en Zege-Zang,

Eind’lijk is dien Held aan ’t rusten,

Dien bewusten

Admiraal, en schrik der zeên

;

Dien ontelb’re Zege-plukker,

En ontrukker,

Van zoo meenigen tropheên:

Die te water ’t land nog stutte

En beschutte,

Voor een onherstelb’re val,

Toen ’t gebouw des Staats zoo zakte,

En verzwakte:

Die toen streed voor Neerlands wal.

Dat twee Konings vlooten vlooden,

Vol van dooden,

Driemaal agter een in ’t Jaar

Daar aan de uitslag hing beschooren,

’t Land verlooren,

Of behouden uit gevaar.

Rust dan vry eens, weerelds wonder

!

g’ Hebt hier onder

Eenmaal eer genoeg behaald

;

Mits bevogte steven-kroonen

Blykbaar toonen

Dat men in ’t getal al dwaald.

Daar geen pennen van Poëten,

Stof meer weeten,

Door den overvloed van stof

:

Kan een Held langs helde-trappen,

Hooger stappen,

Als op d’hoogste trap van lof?

Neen ! neen ! Neerlands roem der Helden

!

Kloekheid stelde

U, tot Veiliger der Zee;

En tot schrik der Water-plaagen,

Die ’t verjaagen

Van hun magt, geen nieuw meer deê.

Die uw Daaden naam wou geeven

Deed maar even

Als die ’t toorts-ligt van de Zon
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Poogde met een lamp te luist’ren,

’t Zou ze duist’ren,

Want gy quaamt, gy zaagt, en won.

Rust dan, puik der Admiralen

:

’t Zege-praalen,

Door uw kloek en wys bestier,

Is op aarde in top volstreeden

;

’t Heeft dan reden

Dat u eenmaal ’t Eer-graf sier.

Maar, ai my! ’k voel onder ’t schryven

’t Bloed verstyven
;

Ja myn hart ontsakt my heel.

Als ik denk, hoe t’ Land zal derven,

Door dit sterven,

Zoo een dierbaar Land-juweel

:

Daar de Goddelyke vonken

Steeds uit blonken,

In zijn Godsdienst, of Gezag
;

Zal die Zon dan niet meer blinken ?

Moest die zinken

In een vreemd gewest ? ag ! ag !

Ja, daar scheen hy toe gebooren.

Van te vooren

Was hy ’t scheut-vry Schild des Staats
;

Zoo veel bald’ren, barsten, braken,

Uit zee-draken,

Schaften nooit dien Held iets quaads,

Maar, zou hy Achil gelyken,

’t Moest eens blyken,

Dat zyn voet geen ramp weerstaat :

Eind’lik moet een kruik (naar ’t spreken)

Tog eens breeken,

Die zoo lang te water gaat.

Laat dan ’t Siciljaans Messine

Zig vry dienen,

Van die duur-gekochte dood
;

Neen
:
geen vyand zal ’t zig roemen

;

Want het noemen

Van zyn Naam, zijn lof vergroot.

Zwijg de naam dan van dien Ridder,

Die ’t gesidder,

Door uw merg en beenen joeg

:

Die als Perseus op zyn pennen

Aan quam rennen,

En als Monster u versloeg.

Maar dien roem der Nederlanders,

Gaf heel anders

Aan zyn landzaat juigchens stof;

Als hy Konings vlooten knakte,

Dat ze zakten

Met verminkte leên naar ’t Hof.

Nu myn lands- en druk-genooten,

Zyn ’s Lands vlooten

In dien grooten Man ont-Hoofd,

Neen! dien wakk’ren Helden-queeker

Laat ons zeker

Kroost naa, dat niet min beloofd.

Toen dien eed’len Heer van Gelder

Voor den Helder

Strekte ’s Vaders arm op Zee,

Daar het Noodlot hem benyde,

Meer te stryden,

Toen hy proef van wond’ren deê.

Toonde toen dien nooit-volpreezen

Niet te wezen

(Schoon behuwd) een Mavors-zoon ?

Wat zal dan den Staat niet wagten

!

Moed, en kragten,

Van zyn kroost; die jong gewoon

Was de weereld te verbeelden,

Wie hem teelden,

Door veel blyken van zyn moed,
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Daar hij toonde hoe Arends jongen

Nooit en zongen,

Anders als den Arend doet.

Laat nu vry die zee-gedrogten,

(Die niet zogten

Als een pest te zyn op zee)

Haar verjagers dood vry reek’nen

Vreugde-teek’nen,

Neen, Zee-plagen, die ’t u deê,

Heeft een nazaat ’t Land geschonken,

Daar men vonken

Vroeg van ’s Vaders vuur in zag:

Die zal ’t Ruiter-spoor nastappen,

En vertrappen

Die niet vliên wil voor zyn vlag.

Hertog, Ridder, groote Ruiter,

Geen vry-buiter

Wagt min gees’ling van uw Kroost

:

En niet meer kan de ingezeten

Doen vergeeten

U te missen, dan dien troost.

Weg dan traanen
;

’t kon niet anders.

Nederlanders,

Voor dien wak’ren Michaël,

Op Elias Ruiter-wagen

’k Zie ’t weer dagen,

Als zyn Engel krygt ’t bevel.

LU. 7 77. D. SCHELTE.

Lyk=Klacht.

Had Nederland oyt reden om te klagen,

Dat het zig nu vry klede in diepe row

:

Het ziet de Ruiters lyk ten grave dragen,

En met zyn lyk, zijn zorg en oude trow

:

Dien Ruiter, die reets grijs, en afgevochten

Voor ’t land zoo lang zijn leven heeft gewaagt,

24I

En in zoo veel gevaarelijke tochten

’s Lands Vloot als met zijn schoud’ren onder-

[schraagt

:

Die onlangs noch dien buy der dubble

[machten,

Door Engeland en Vrankrijk aangevoert,

Die schier om al de wereld te verkrachten

Scheen toegereed, waar door de zee beroert,

Een wolk van rampen op haar staat quam

[schuyven,

Daar het gemeen vast suchtend’ onderlag,

Door wolken deed van zijn geschut verstuyven;

En uyt die mist verschafte een heldren dag.

Most dan die roem van onse waterleewen,

Dien Held, voor veele ondankbaren te waard,

Die schrik der zee, en ’t puyk van zo veel

[eewen,

Zoo lang voor ’t Frans’ Messina zijn gespaert ?

O ja : Sicilien most meê aanschouwen,

Dat Holland wel een vEthna over zee

Kan voeren, die haar vlam braakt uyt kar-

bouwen,

En schudden doet de schepen van haar reê.

Ook schijnt het dat de dood niet aan dorst

[randen

Dien grooten Mars zijn onvertsaagde hart,

Als ver van hier, en op uytheemse stranden

:

Daar ’t in ons land hem dikmaal had getart.

Wie zal nu ’t zeepaard van den Staat

[beschryen,

Dat op zijn nek geen ander Heer gewent,

Vaak achter uyt slaet, en geen toom wil lyen,

Als van een Heer, wiens dapperheyd het kent

!

Zoo liet dien woesten Bucephal geen ander

Zijn sterke rug en trotse zaal betreên,

Als die hem temde en toomde, als Alexander

:

En Caesars Paard droeg Caesar maar alleen.

Nu zal men zien wat ons is afgeslagen,

Kom Neêrland, stort een wolk van tranen neer

;

En gy, ó Faam
!
gebruyck die voor uw’ wagen,

En voer daar op om hoog dien trouwen Heer,

3 1
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Maer schep weêr moet, ’t is nog niet al

[verloren

:

Dit zy uw troost : onze Helden is ’t gemeen

Dat uyt haar As een Phoenix word herboren,

Om ’t Ampt van Eer weêr loflijk te bekleen.

Kn. 11382. A. Angelkot.

Op de dood.

Zo legt dan onze Admiraal

!

Held de Ruyter, die by ’t staal,

Om de vryheid te bewaaren,

Zworf van kindsbeen op de baaren,

En in d’ eerste proef der trouw

Toonde wat hy worden zouw

:

Aan wiens eernaam ongemeeten

Sich de Faam heeft heesch gekreeten,

Als hy ’t water, door zijn tucht,

Ons zo vry gaf als de lucht

;

Of in ’t oog van ’s vyands landen

’t Oorlog na sleepte aan zijn banden;

Of het bars geluk verwon

;

Of zo ver d’alziende zon

Langs de kimmen schiet naar straalen,

Wist een zeetriomf te haaien.

Dat getuigt ons Etnaas gloed

:

Dat getuigt ons ’t Franse bloed

:

Dat getuigen alle stranden,

Die door ’t balderen en branden,

Beefden, toen de zee, dien dag,

Aarzelen haar golven zag.

In dien blixem, in dien donder,

Viel dat groote waereldswonder,

Hollands wateroorlogeer

En Siciljes hoop, ter neer.

Datmen dan, voor ’s lands beschermer,

Houwe een beeld van duurzaam mermer,

Op dat elk na waardigheid

Eer bewijst daar ’t lichaam leid.

Maar gy, vyand, die by ’t leeven

Voor dien held hebt moeten beeven,

Blyft vry van zijn eertombe af,

Of hy barst weer uit zijn graf.

xcvi. 127.
J. PLUIMER.

Op d’ Aenkomst in ’t Vaderlant van het lijk.

Aan de Edele Mogende Heeren

De Heeren Gekommitteerde Raden ter

Admiraliteit op de Maze.

Myn Zangheldin neemt deel in d’algemeene

[rouw,

En durft het groote lijk met een gedicht

[begroeten,

Hetgeenze eerbiedig komt opofïfren aen uw

[voeten,

Zeeraeden aen de Maes, getuigen van de trouw

En deugt des Mans, die tot een Ammirael

[geboren,

En tot verdadiging van uwe vlag gekooren,

Uw zeerecht heeft beweert met ongekreukten

[moet,

Zoo ver de wereltkloot bespoelt wort van

[de baren,

En zijne daeden afgemaelt heeft met zijn bloet

Op tafereelen, al zoo duurzaem als dejaren.

’t Mishage u niet, dat u mijn dicht wort

[toegewijd,

Die ’t lijk hebt ingehaeld met zulk een eer

[en vlijt.

Gy komt dan ’t Vaderland nu t’huis in zulk

[een staet,

O groote Ruiter! die, van daer de dageraet

De kim met roozen kroont en gloeyende

[robijnen,

Tot daer de zon vermoeit het aerdrijk

[’t overschijnen,

Haer stralen krimpt, en zich verkoelt in

[Thetijs bron,
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Den donder hooren liet van uw gevreest

[kanon.

Die, zwevende in den gloet der barstende

[granaten

En in een vierpoel, als ten afgrond uitgelaten,

Van buskruit en harpuis, vergiftigt met achy,

Noit wiert gezengt, maer steets ’t geluk had

[uw’ zy.

Gy komt: maer niet gelijkge uit zoo veel

[watertochten

En zeetriomfen, by Barbaren en gedrochten,

En Turken overal zeehaftig zijt gekeert:

Noch zoo, gelijk toen ’t land, alom schier

[overheert

Van vyanden, de keel en afgeteerde longen

Van hunnen havixklaeuw geperst en toege-

[wrongen,

Verwachtende in den hals nu reets de laetste

[sneê,

Door uw beleit en moet weer adem schiep

uit zee •'

Daer gy, ten dans gaende op ’t muzijk der

[donderklooten,

Tot vierwerf overwont twee Koninglijke

[Vlooten.

Noch komt gy evenwel als een die zegepraelt,

Maer met zijn dierbaar bloet heeft zijn Triomf

[betaelt.

Aldus voltoide, naer een reex van Helden-

daden,

Epaminondas eerst zijn kroon van lauwer-

bladen,

Toen hy, getroffen in het hevigst van den

[slag,

Den schicht liet steken, tot hy zich verwin-

[naar zag;

Maer in een stroom van bloet uitvaeren liet

[zijn leven,

Zoo drae zijn vyant uit het velt was

[weggedreven.

Het Y, zoo menigwerf gezegent door uw hand,

Gelijk een parel aen de kroon van ’t Vaderlant,

Verwacht het Heldenlijk; dat van de Maes

[ontfangen

Met dankbre erkentenis, en met den rouw

[behangen,

Die ’twaerdig overschot van zulk een krijgshelt

[past,

Uit Zee wort toegevoert: daer ’t naer zoo

[zwaer een last

Van staetbekommering en oorlogsdapper-

[heden,

Waermêe ’s Mans krijgsdeugt zelf heeft

[d’eeuwen afgestreden,

In ’t marmer grafgewelf de rust verwacht in

[’t end,

De zoete rust, hem in zijn leven onbekent.

De kruiderijen, die het lijk, door zoo veel

[baren

En stormen hier gesleept, noch van ’t verderf

[bewaren,

Weerstaen ’t gewelt der tijd met minder

[tegenweer,

Als d’eedle balsemgeur van zijn onsterflijke eer

;

Die heeft in feilen brant van oorlog, ’t aller-

[
wegen

Geloutert en beproeft, een duurzaemheit

[verkregen.

Gelijk de Fenix, als nu allermeest zijn stam

Ten einde schijnt, zich door de riekende

[outervlam

Van Nardus en Kanneel vereeuwigt met meer

[glanssen,

Met welk een kroon zult gy ’t eerwaerdig hooft

[bekranssen,

O Amsterdam ! die d’eer geniet van ’t groote lijk

In ’t graf te zinken, tot een eeuwig Heldenblijk ?

Wat stevenkroon zult gy nu op zijn haeren

[passen,
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Die hy niet lang voorheên veroverde op de

[plassen,

In allerhande lucht ? met welk een keur en

[pracht

Van Vlaggen wort hy best ter aerde nu gebragt.

Daer nergens Schepen op de Zee met wimpels

[prijken,

Die hy niet voor zijn magt eerbiedig heeft

[zien strijken ?

Al ’s werelts vlaggen dan, en d’eer van ’t

[zeegezagh

Geveiligt en gestaeft, bestaen in zijne vlag:

Die zy zijn lijkcipres, die mag alleen hem

[kroonen.

Maer hoe zal ’t Vaderlant zijn dankbaerheit

[betoonen

!

Is ’t in die Lijktombe op te sieren tot zijn lof?

Hoe heerelijk men die voltrekke in konst en

[stof,

Noch bouwen schooner graf in hun gedachte-

nissen

Die hem waardeeren eerst, nu zy zijn daden

[missen.

De Nijt, hoe wrevel, heeft toch met het leven uit,

En voelt dat haer gebit, op doot geraemte stuit.

Noch was ’t genoeg den naem maer op de

[zark te lezen,

Voor zynen lof, wie kan daer van onwetend

[wezen ?

In welk gewest is toch zyn sabel niet vermaert,

En blinkt veel verder alsOrionsoorlogszwaert;

Maer ’t was onze eeuw noit van den nazaet

[te vergeven,

Dien ’t lusten zal hem ook in marmer te zien

[leven.

Een enig graf was voor dien Held ook veel

[te kleen.

Het noodlot wilde ’t aen zyn glorie al besteen.

Het Vaderlant door hem in meer dan veertigh

[slagen

Verdadight, daer hy heeft de zege wegge-

dragen,

Bewaert het lyk met meer eerbiedigheit en

[zucht,

Dan ’t onderaerdsche Rome in menig graf-

[gehucht

Het heilige gebeent der oude Kristenhelden,

Die tegen Neroos haet en Antonyn zich stelden.

’T oproerige Sigilje, och ons te wel bekent

Door zyn vermaerde doot, daer ’t schuimende

[element

Van dootschrik tegen ty en stroom scheen

[aen te wryten,

En Etnaes oven tot den afgront op te splyten,

Heeft in haer vruchtbren schoot het dierbaer

[ingewant

Als met een voorspook, juist aen ’t Sirakuzer

[strant.

Niet anders, dan of die beveiliger der baren

By Archimedes graf, nae zulk een reex van

[jaren,

Ten deele mee een plaets most hebben, in

[hun daet

Elkandren zoo gelyk
;
die red den vegen staet,

Door wiskonst, en hy weet de vyandlyke kielen

Door zyne spiegels en hun vlammen te ver-

hielen.

Dees als hy blixemt met zyn Spiegel, waer

[hy streeft,

Ziet hoe de zee tot op het grontzant scheurt

[en beeft,

Waer op de donder, met een weerbarst aen

[geronnen,

Aerdbeving schept, en voert de doot uit zyn

[kanonnen

Ten reye; of als hy op zijn hoogh kampanje

[in vier

En weerlicht voort gerukt, met Hollands

[zeebannier,

De waterschenders komt bestoken en bra-

[veeren,
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En zietze al vlugtende en verbaest hun spiegels

[keeren.

De zee, zoo wel zyn graf van eere, als velt

[van moet,

Heeft d’eedle droppelen van zijn doorluchtigh

[bloet,

Dat kostlijk heiligdom, herschept in bloet-

[koraelen.

Dus kan de werrelt zelfs zyn grafstee naeu

[

bepaelen.

Nu stel vry Amsterdam haer konst in ’t werk,

[en eer’

Met een gedachtenis, die d’eeuwen lang

[braveer’,

Het lichaem, en vertoon in marmre tafereelen

Zyn daden, uitgevoert in alle werrelts deelen :

Op dat zyn deugt, gelyk een vonk in tonder vat

En zich verspreit, het bloed der helden in haer

[stad

Te meer ontsteke, en wekke alom de Bata-

[vieren

Het harte, om mee hun hooft met zulk een

[kroon te sieren

;

En dwing den vyand in te toornen zyn gewelt,

Als hy hoort noemen dien ontzachelyksten

vu. 165. [Held.

J. Antonides van der Goes.

Op de Lykstatie.

Aenschouwers, die met zoo aenzienelijk een

(
prael

Het Lijk geleiden ziet van Hollands Ammirael,

Den grooten Ruiter, dien verdediger der baren,

Die meer de vryheit dan zijn leven wouw

[bewaren;

Waerom vergaept ge u aen den omslag van

[die pracht,

En viert het heidengraf daer hy de rust

[verwacht,

Na zoo veel krijgstrofeen en bloedige

[oorelogen ?

Verlies niet meer uw tijt, om door zijn deugt

[bewogen,

Het graf uw achting toe te wijden, hy ontslaet

U zelfs van zulk een plicht, die nu hem

[nergens baet

:

Want soo veel vyanden, gesneuvelt voor zijn

[degen,

Zoo ver men d'oceaen om ’t aerdrijk ziet

[bewegen,

Zijn offerhanden voor zijne asschen, die om
[strijt

Zijn lof trompetten, en zijn graf zijn toegewijd.

vu. i72.

J. Antonides van der Goes.

Op de begravenisse.

Gansch Hollant hielp den Heldt (tot in de

[ziel bewogen)

Naar ’t graf geleyden : hadt de zoon, wiens

[wakkere ogen

Lang tekens gaven van zyn Vaders fleren

[moedt,

De tranen niet gedroogt, zoo waar een nieuwe

[vloet,

Als Rome voortyds zagh, uyt Amsteldam

[gevloden.

Maar gy, die waant dien Mars te rusten by

[de doden,

Zyt al te zeer verdoolt: geen steen bedekt

[de ziel

Des groten mans, dien Oost en West te

[naauwe viel.

Want Godt deet in triomf, op eenen zege-

[wagen,

Verzelt van Hemels heyr, zyn knecht ten

Lxxxvii. 233. [Hemel draagen.

T. Arentsz.
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Aen de treurige Toesienders, en Lijkvolgers,

ter geleyde van het Lichaam van den Wijt-

beroemden Zee=Held. Gevoerd na het Graf

van eer, op den 18 Maert 1677.

Daar gaat dien Held na ’t Graf, wat gaat hij ?

[neen, men draagt hem,

Die Neerlands Oorlogs-last op sijne schoud’ren

[droeg

;

En driewerf, achter een, twee Konings

[Vlooten sloeg;

Dat zelfs den vyand roept: van Oost van

[West, beklaagt hem

!

Die my den lauwer heeft ontworstelt op de

[Zee;

En uw Carthage ’t mes heeft van de keel

[gestooten.

Nieuwsgierige Gemeent’, ter Uytvaart

[toegeschooten

By duysenden in tal, wat helpt uw ach ! en

[wee

!

Uw strijdbre Gideon is doof voor al uw

[klachten

;

De liefden heeft by hem geen oor meer, als

[voor heen,

Doen ’t Land meelaats was, van den top tot

[aan den teen,

En d’ongerepte Maagt op 't punt stond van

[verkrachten.

Dies swijg en kropt uw leet, in eygen schuld,

[maar op
;

Gy hebt de Ruyter van het Zee-paart

[afgesmeten

:

Die ’t wederspreekt die vraagt sijn eygen

[zelfs geweeten,

En haale maar het zeyl sijns oordeels eens

[in top;

Daar zal hy zien hoe elk met Urias het leven

Van desen Michaël heeft in de spits geset,

In plaats van hert en hand, met Moses, in

’t gebet

Voor desen Josua ten hemel te doen sterven,

Ten eynde dat ons Godt dit Ancker van de

[boeg

Van ’t Schip des Vaderlands niet komen sou

[te rucken:

Dat nu, in tegendeel, verbrooken is in

[stucken,

En daar ik, soo ’t my waar geoorlooft, rouw

[om droeg

So lang mijn Vaderland, mijn Vaderland zal

[blyven.

Doch Godt die ’t Eer-Graf van dien Held

[ontslooten heeft,

En uyt sijn As het Land een nieuwen Fenix

[geeft,

Die doe mijn truer’ge pen maar op sijn

[Graf-ste schryven:

Die met Cornelius, den Hooftman over

[hondert,

Sijn Hert, sijn Schip, sijn Huys vereert vond

[met sijn Godt,

Tot veertig maaien heeft de dood op Zee

[bespot,

Eers’ uyt een koopre keel hem heeft op ’t lijf

[gedondert,

Die ’s Heeren Israël af riep van Babelsbeek,

En haar haar lieren van de Will’gen af deê

[scheuren.

(Gy die voorby gaat) help dien Held met my
[betreuren

;

En maak de Tombe met uw silte traanen

[week

:

Sijn lichaam leyt hier: maar sijn deugden en

[sijn daaden,

Die leven eeuwig onder schaau van Lauwer-

de vi 94. [blaaden.

Ik tracht veerder

CORNELIA VAN DER VEER.
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Aen de Eedle Mogende Heeren, De Heeren

Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt,

tot Amsterdam.

Klink-dicht.

Gy die dat groote Lijk, op heeden zult

[vereeren,

Met lijkciraaden, en u kragten samen spand,

Ter eeren van dien Held, wel eer de kragt

[van ’t land.

Die Zee-mars, steets gewoon in zee te

[triomfeeren,

Om zijn verdiensten nu naar waarde te

[waardeeren

;

Hoe bits dat ook de Haat op ’t felst hier

[teegen kant.

Doorlugte Raden, die in trouw en liefde brand,

En ’t roer van ’t groote Schip weet waardelijk

[t’handteeren

;

Die door u toeverzigt, de laagen van ’t geweld,

En manlijk met u vuyst de zeeven pijlen kneld,

Zoo vast aan een gesnoerd, weet moedig te

[verduuren

;

Waar door gy ’t Schip van Staat bevrijdt

[voor lager wal :

Die noch de Nijdt, noch Tijt, u niet ont-

[wringen zal,

Heyl zy u eeuwiglijk, met uwe Bondgebuuren.

XCVl. 99. ASSELYN.

Op de Begrafenis.

Al heeft het France Loot ons Ruyter hoogh

[doen sneven

En dat zijn Luyster heeft Neptuynis gaen

[begeven,

Noch moet den Francen Haen zijn kraeyen

[laten staen,

Die door ons Ruyters spoor moest van

[Neptuynis gaen.

Wel, komt dan Batavier en kleet u in den

[Rouwe.

En volcht het Doode Lijck van onsen Ruyter

[trouwe,

Omvlecht zijn Graf en Tomb vry met den

[Lauwere-krans.

Dat Fama gallemt uyt het Puyck van alle mans.

Voys •

Verheft u diep Gesucht, Etc

.

Komt Nederlanders treurt,

Om ’t geen ons is gebeurt,

Al op Neptuynis velden,

Van onsen Ruyter trou,

Die sijn Leven stelden,

Voor ’t Lant en huys Nassou.

Juyst in de tweede slach

Tegen de Fransen ach

Wiert desen Helt geschooten,

Dat hy ter neder lagh

Treurt kleynen en grooten,

Met een seer droef gheklagh.

Had God hem doch ghespaert,

En voor die schoot bewaert

Dat hy niet was ghevallen

Hoe sou hy den Vyant

Door sijn schieten en brallen

Hebben dien Dagh ontmant.

Hoe maghtigh dat hy waer,

Met Schepen groot en swaer

Soo scheen hy niet te dughten

Als hij sijn lagen schoot,

Gingh een yder vlughten,

Fy, ongeluckigh loot.

Dat ghy niet hebt ghespaert,

Ons trouwen Helt seer waert,

Dat hy dien Dagh moght strijden

Ofschoon den Spanjaert vloot,
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’t Scheen hy hem verblijden

Tegen haer Maghten groot.

Ja tot het laeste uer,

Spoogh hy noch Vlam en Vuer

Uyt sijn Metale Trompen,

Tot dat sijn Moedigh Hart

Schier begost te dompen

Van Pijn en groote smart.

Hij riep mijn Heer en Godt,

Is dit mijn Laeste Lot,

Of is ’t van u besloten,

Dat ick hier blijven sal,

Weent vry kleynen en grooten,

Over mijn ongheval.

Treurt Capiteynen vry,

Treurt Officieren met my,

Treurt mijn Matrosen alle,

Treurt mijn Soldaten Trou,

Want ick ben ghevallen,

Voor ’t Lant en Huys Nassou.

Komt Trouwe Borgery,

Vleght Lauwer Kransen vry,

Om ’t Hooft van sulcke Helden,

Die tot haer laeste uer,

Lijf en Leven stelden,

In Vlamme Brant en Vuer:

Komt Messinesen al,

Klaeght over ’t Ongheval,

Ghy Fransen moght wel schroomen,

Godt sal ons weer een Helt,

In sijn plaets doen komen,

Al op Neptuynis Velt.

Die sal ons Helden Doot,

Wreeken tot uwer noot,

Dat ghy sult klagen en Huylen,

Ghy sult noch altesaem,

Rebelleren vuyle,

Schricken voor uwen Naem.

Godt die ons Vryheyt gaf,

Sal u noch straf op straf,

Op uwe Schouders laden,

Ons Trouwen Ruyter leyt,

Op het Bet van Paraden,

En rust in Eeuwigheyt.

CXXIV. 55.

Op de begrafenis.
Voys :

Wonderlyck zyn de wereken, &c.

Treurt Amstels ondersaten

Dewijl ’t is treurens tijt

Begeeft u op de straten,

Helt Ruyters doot beschreyt

En heft een Klaegh-liet aen

Laet u ter herten gaen

’t Verlies van soo een Helt,

Die neder is gevelt.

Een die soo menig malen

Sijn Vyant swichte dee,

En gingh soo zegen-pralen,

Met winninge ter Zee,

Dat tot diverse mael,

Sijn vyant won door ’t stael

Soo dat hy daer op Zee,

Haer machten ruymen dee.

Maer inde laetste slagen

Kreeg desen Helt een schoot

Tot Hollants droevig klagen

Als sijnd’ in groote noot,

Hy viel van boven neer,

Tot Neerlants groot hertseer

En tot den tienden Dagh,

Men hem maer leven sagh.

Doen sagh men Neerlant treuren,

Om sijn ontijdige doot,
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Elcks herte scheen te scheuren

Door hare droefheyt groot,

Om dat ons Josua,

Gesneuvelt is te spa,

En laet sijn Lof en Eer,

Ter Aerden nimmermeer.

Op donderdag wij sagen,

Het Lichaem van dees Heer

Met pragt ter Kercke dragen

Met Soljers in ’t geweer,

Die gingen vooren aen,

Hebben haer plicht begaen,

Met ’t slepende geweer,

Tot desen Helt zijn eer.

De Ruyters en Ratelwachten

Die kregen mee haer last,

En hebben met haer wachten

Geduerich opgepast,

Dat de passagie wijt

Van haer sou sijn bevrijt,

Om dat het Volck koen,

Geen hinder soude doen.

Trompetters sijn gegangen

Van vooren voor het Lijck,

Met rou quispels behangen

Verciert sonder gelijck,

De Wapens van dees Helt,

Blasoenen sijn gestelt,

’t Casquet en ’t Harnas mee

Oock sijne Vlagh gheree.

Twee Standaerts men aenschouden,

En noch een groot Blasoen

En Gantelets gehouwen,

Aen eenen stock seer koen,

’t Rapier was in de schee,

’t Gevest om hooge ree,

De wapen-rock valjant

Op eenen stock geplant.

Een Paert met Rou behangen,

Met wapens van dees Helt

Doen sag men met verlangen

Hoe dat daer was gestelt,

Een Man geharrenast,

Had in sijn handen vast,

Een stok van groot commant

Die men daer mede vant.

Doen quam d’Ansprekers vooren,

Getreden voor het Lijck,

Doen volchden na behooren

De Vrienden algelijck,

En doen den grooten Raet,

En Heeren van den Staet,

Yder een in sijn rangh,

Soo gingen sy haer gangh.

Dus heeft men gaen oprechten,

Een Tombe in de Kerck,

En beelden zijn te hechten

Verciert met cierlijck werck

Tot spijt der Francen straf,

Hem stueren na het graf,

En doen in dit geval,

’t Geen hem behooren sal.

Dees overgroote Statie,

Die sach men daer geschien

Wanneer dan te die spatie,

Veel Luyden quamen sien,

Want hy het waerdigh is,

ïck segget u gewis,

Dat niemand in ’t geval

Zijn daden trotsen sal.

CXXIV. 57.

Eer=Tombe, kunstig uitgebeitelt door den

vermaarsten Beeldhouwer deser eeu

Rombout Verhuist,

De Ruiter, wiens gelijk nooit heeft de Zeen

[gebouwd,

32
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Was Engeland een schrik, deed Vrankrijk

[voor hem wijken,

Sloegh Sweden in de vlucht; deed Turk en

[Rovers strijken,

Was Spanjens heul en troost; jaa eenighste

[behoud.

Lysippus, wiens gelijk in beeld-houw niet

[en was,

Wierd eenelijck vergund te bootsen Alexander,

Verhuist so desen held; want hy, en ook

[geen ander,

Kan dryven naar waardy so grooten Eere kas.

xuv. 59.

Grafschriften.

De groote Ruiter, d’eer van Neêrlants

[Amiraelen,

Die Gal en Brit, en Gott, en Turk, en Africaen,

En Portugees verwon in vijftig Zegepraelen,

Bleef, als een Staetkolom, voor Hollants

[vryheit staen.

Sturf Ridderlijk, doch leeft in ’t hart der

[Batavieren.

De Faem ciert ’s Hertogs graf, dien Zeemars,

xcvi. 120. [met laurieren.

Bartholomeus Abba. Rechtsgeleerde.

Dit Graf deckt hem, wiens glans de Werelt

[niet kan vatten,

Zijn Roem onsterflijk is, zijn Eerenaem

[eeuwig blijft.

Soo vint sigh Nederlant berooft van Hemels-

[schatten,

Die d’aerde deckt, waer van de Ziel door

Kn. 11382. [wokken drijft.

M. AbrüGGE, I. C.

De Fenix heeft zich zelf verbrandt

Uyt liefde tot zyn Vaderlant.

Nu bergt dees eretomb heldt Ruyters dierb’re

[assen.

Indien het Marmer vruchten gaf.

Wat zouden uyt dees Ridders graf,

En uyt dat edel stof al Fenix vogels wassen ?

LXXXVIl. 235. T. Arents.

Hier rust het lichaam, dat de ziel gehuysvest

[heeft,

Van heldt de Ruyter, daar de werelt nogh

[voor beeft,

Als zy hem noemen hoort, dat ’s ’t graf van

[Hollants wonder,

Den schrik van ’t Britsche vuur, en Franschen

[oorloghs donder,

Den Hertogh, Ridder, en den grootsten

[Admiraal.

Aanschouwer, die hier staat, verwondert door

[de praal

Van de eertomb, kon men na zyn doot hem

[minder bouwen,

Die by zyn leven heeft zyn vaderland

Lxxxvii. 234. [behouwen?

T. Arents.

De doot ontzag het hart van Ruiter, om zijn

[moet.

Zy mikte wel; maer gaf weer strax den

[moet verloren,

Als juist haer ’t voorbeelt van Achilles quam

[te voren.

Dit ’s me Achilles, sprakze, en trof hem in

vu. 172 [de voet.

J. Antonides V. d. Goes.
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Hier rust in ’t Marmer Graf ’s Lands Held

[en Admiraal

De Ruiter, waarom in geen Eergraf van

[Metaal ?

Dat blies voorheen zyn lof door duizende

[van monden,

En joeg door zege op zege een doodschrik

[binnen Londen;

De harde en witte steen verheelt met schooner

[glans

De duurzaamheit zyns lofs, de deugd en trouw

ci. 136. [des Mans.

L. Bake.

Hier wort de Ruiter van het vaderlant

[beschreit,

Zyn zeekund’, vaste trou en heldendapperheit,

Van Godt gezegent in de beste en booste tyden,

Verdiende een zeelaurier in vyftien groote

[stryden.

Hier rust de Ruiter, hooft en heil van Hollands

[vloten.

De vrye Staat werdt door zyn voet in ’t hart

[geschoten.

Die nooitvolprezen Helt was met zich zelf

[te milt.

Dat onwaardeerlyk bloedt werdt veel te licht

LXXXl V. II. 188. [gespilt.

G. Brandt.

De deugd nog dapperheit en kan

Verrotting nog verderving smaken,

Dies moet het graf van dese man

Verhoogd staen, en geen aerde raken.

Het lijf van Ruiters grote ziel

Rust hier, dat kloek door alles streefde,

Voor Bondgenoot en vryheit viel,

Voor ’t Vaderland en Godsdienst leefde.

Kn. 11382. K. C,

De groote Ruiter, oog in ’t zeil van Staet op zee,

Rust hier, doch doof van licht, in dit verheven

[marmer,

De dappre rechte hant, die waterrecht en vrê

Alom verdadigt, ’s Lants getrouwe zeebe-

[schermer.

Wat wonder dat de vloot in kooien raekte

[en brant?

Zy miste met zyn doot haer oog en rechte hant.

Hier rust het lyf, het hart op Syrakuzes strant

Des dappren Ruiters, die door alle zeen en

[kusten,

Van daer de Noortstar blinkt tot daer de

[Kreeftzon brant,

Met zyne daeden leeft. Magh hy in vrede rusten,

Zyn faem en eergraf leert twee werelden haer

[plicht

En d’Amsteler ontsteekt zyn krygsmoet aen

[dit licht.

Dit marmer dekt het hooft van Hollants

[Amiraelen,

De zeestar van den Staet, zoo lang zy helder

[gloeit.

’t Is zyn verdienste, dat we een’ vryen adem

[haelen,

En Nereus met geen’ dwang van ketens zit

[geboeit.

Dit licht, de troost des lants, Europes grootste

[wonder,

Rees uit de golven, en ging in de golven onder.
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Stond van dit beelt de schets by Herkules

[pilaeren,

En aen den mont der Straet, die Brit en

[Vlaming scheidt,

En aen de goede Hoop, men zagh op geene

[baeren

Gewelt of roof, zoo wyt matroos de schepen

[preit.

Dit aenzicht, ’s roovers schrik, beveiligt alle

[stroomen,

Of dreigt den dwingelant op zynen hals te

[koomen.

Dus eert men Ruiter, d’eer van Neêrlants

[oorlogsvloten.

De diensten, die de Staet, met al zijn Bont-

genoten,

Van ’s Admiraels beleidt en moedt, op alle zeen

En kusten, lang genoot, meldt hier geen

[marmersteen.

De wyde werelt weet verbaest hier van te

[spreken,

Zoo ver de zeevaert strekt, en zeilt op alle

[streken.

Koomt ooit lafhartigheit het Vaderlant

[bekruipen,

Wanneer het ongeval ons dwers dryft voor

[den boeg,

Men laet’ geen bleeke schrik ten boezem

[innesluipen,

Zoeke ook geen hulp uitheemsch
;
een man

[is hulps genoeg.

Dit marmer, dat elk ziet met heldren luister

[pronken,

Is d’eêlste viersteen, om elk Hollantsch hart

t’ ontvonken.

De waterleeu, van jongs ter zeevoogdy

[geschapen,

Heeft zich gekromt, gequetst aen zynen rechten

[voet,

Die ’t onweêr stilde op zee. Aenschouwer,

[laet hem slaepen

;

Want, wordt hy wakker, hy, ontvonkende zyn’

[moet

Door ’t slingerstaerten en het krullen van

[zyn haeren,

Koomt ieder waterplaeg op ’t nieu in ’t schilt

LCiv. 47. [gevaeren.

A. Moonen.

Hier rust De Ruiter nu, die noit gewoon te

[rusten,

Gansch Neêrlant reis op reis beschermde in

[Hollants kusten

Voor Vrankrijk en Britanje, als Hollantsch

[Admirael.

Zijn krijgsdeugt trof ’t gewelt, gelijk een

[blixemstrael

:

Zijn yver steef ’s Lants vloot veel meer dan

[want en kabel

:

Haer roer was zijn beleit, zijn dapperheit

[haer sabel,

Zijn byzyn in ’t gevecht de zekerste overhant,

Zijn naem der Mooren schrik, zijn doot zelf

[triomfant.

’s Lants Staten kroonen ’t lijk met dankbre

[grafcieraden

:

De Faem al ’t aertrijck door trompet zijn

[oorloghsdaden.

Beween hier Ruiter, als den braefsten water-

[helt,

’s Lants oorlogswonder, schrik van ’t Turksche

[roof-gwelt ?

Die Vrankrijk te gelijk het hooft boodt en

[Britanje,

De Deensche kroon beschermde, en ’t rijxge-

[biedt van Spanje,
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De scheepskroon dikmael won met minder

[maght dan moedt

En entlijk al te dier betaelde met zijn bloet.

Hoe noemt de werelt hem in allerhande talen ?

Het voorbeelt, zonder vlek, van Hollands

[Admiralen.

Dus eert het vaderlant den groten zeehelt

[Ruiter,

Wien krijgsfaem noch verschrikt den stoutsten

[zeevrybuiter.

Kon op dit grafgebou zijn doot en leven staen,

Men las hier wond’ren, die ’t geloof te boven

XCVI. 6i. [gaen.

J. VOLLENHOVE.

Hier rust De Ruiter, ’t oog, het roer en ’t heil

[van ’t Land,

De Schrik der Koningen, en ’t Wonder onzer

[dagen

;

Die driemaal in één jaar twee Vlooten heeft

[verslagen,

En zyn doorluchte dood gewroken met zyn

cxnr. II. 328. [hand.

K. Lescailje.

De grote Ruiter, wijd ontzien om moed en togt,

Legt hier, die joeg en sloeg ’t Moord-oorlogs-

[zégedrogt,

Met buschkruid, staal en lood, en blixemstraal

[en donder;

Als Zéschrik, Waterleeuw, Grootkrijgsman,

Lxxxvin. ii. 166. [Oorlogswonder.

Sylvius.

Hier rust de Ruiter, d’eer en kroon der

[Waterhelden,

Die zyn Doorlugtig eynd met een Triumf

[besloot.

’t Bedroefde Vaderland dat treurt nog om zyn

[dood,

Om dat zy ’t leven van dien Held niet kan

Lxxxii. 88. [vergelden.

Op het Graff.

Hier rust dien Heldenaer, dien Ruyter, Ridder,

[Michaël,

Die voor ’s Lands vryheyt streed, soo dapper,

[trouw en fel,

Die tot tweemael en noch eens, twee Konings

[Vloten sloegh,

En hun met schande, van onse Kust en Strant

[verjoegh.

Hy heeft op den Oceaen meer dan veertigh

[reysen

Den Brit’, den Frans, den Sweêd, den Turck

[en Moor doen deynsen:

Oock, doen ’t Schip des Staets scheen te

[sineken of te stranden,

Sloegh hy den Vyandt op, belettend’ hun

[het landen.

Hy is ’t die door ’t beleyt sijn Vyanden deed

[beven,

’t Is Hy,die voor Sicilien liet sijn dierbaer leven.

Rust dan, Ridder, rust, van nu aen tot in

[eeuwigheyt,

Gy hebt Ridderlijk gestreên: voor Hollants

[veyligheyt.

Op den Zarck-steen.

Hier onder word vertoont een schat voor

[Nederlant,

Wiens groot beleyt verwon verraet, en Vyants

[lagen,

Vraegt ghy wie het is, ’t is onsen grooten

[Admirant

DeRuiter,die de Zee soo deftigh wist te vagen.
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Gedenkpenning op M. A. de Ruijter. v. L. III. 186.

Op de marmere Tombe.

Dees marmere Tomb, seer kostelijck door-

[wrocht, met swart Agaet

Geciert, vereert: met de Wapenen van den

[Prins, en Staet

;

Noch isse voor dien Helt te kleyn, sijn daden

[zijn te groot!

Wie sal waerdeeren het verlies van sulck

[een Man, sijn doot?

Ja: al was dees Tomb, van Gout, omset met

[Diamanten,

Noch sou sijn Trouw, en Eer, uyt blincken

[aen de kanten.

Op sijn Beelt, leggende op de Tombe.

Stroyt Paerlen op sijn Beelt, doormengt met

[Lauwerieren,

En schreyt ! hier leyt, de Kroon ! der vroome

xcvi. U8. [Batavieren.

Troemoniensis.

Op het zinnebeeld van den Zeeslag

met de spreuk Pugnando, Al-strijdende.

Zie hier een’ Zeestryd afgebeeld

:

Nu vraag niet, waar, of hoe verdeelt?

Men neem’ er die m’ er voor wil nemen

;

Men neem’ er van de Veertig een,

In and’re Zon, of and’re Zêen

;

’t Zal t’elkens naar den zelfden zwemen

:

Zoo volgt, op Ruiters Strydbaarheid,

De zege steeds zyn wys beleid

:

Al-strydend’ hoog in top geheven

;

Al-strydend’ heeft hy, nooit geraakt,

Zich roemryk, en vermaart gemaakt;

Al-strydend’ heeft hy ’t heerlyk leven

:

Maakt kroon, of purper, pracht of moed,

hll kLeVrt zlln LaVW’ren Met zlln bLoeD.

xci. 344. J. Oudaen.

Op de Stok van Commande.

Dit ’s Hollands waterstaf, die Zéheld Ruiter

[voerde,
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Wanneer uitheemsch geweld onse Oceaan

[beroerde

:

Men zie eerbiedig, tot ’s mans lof, het

[dierbaar hout,

Dat door zijn ijsre vuist verdoofde Arabisch

LXXXVIIl. II. 221. [goud.

Sylvius.

Glas-schrift.

Dees Ruiter deed op zee meer met zyn houte

[paart,

Als duizend deen op zee met carabyn en swaart.

LXXXllI. 147. D. SCHELTE.

Op de afbeelding.

Dit is de Zeeleeuw, Hollands Mars,

Die leeft in ’t klinkend staalgeknars,

En ’t donderen der Zeekartouwen.

Zyn nieuwbevochten zegekrans,

Verdooft den Koningklyken glans

:

Wyl niemand voor hem stand durft houwen,

Als hy met dapperheid op zee

Vecht voor het Vaderland om vreê.

OP DEZELFDE AFBEELDING.

Ik zie den Held, doch zag liefst niets als

[zijn gezicht,

Waar aan het Land was zyn behoudenis

[verpligt,

Toen hij tot driemaal toe versloeg twee

[Konings Vlooten.

Een wond is hem in ’t been, den Staat in

[’t hart geschooten.

ANDERS.

De deugd en dapperheid zyn noch in

[’t Heidenwezen,

Gelyk zyn oorlogsdaan, op alle zeên te leezen.

CXII1. 1. 119. K. Lescailje.

Zie hier een Ruiter, die vrijwillig en recht-

schapen,

Om eer en Nêerlands recht, door water, staal

[en vlam

Den eersten luister gaf aan zijn geringe stam :

En worf een ed’le naam in ’t ridderlijke wapen.

Men erft den adel juistnietmetzijnoudersbloed.

De rechten adel legt in ’t mannelijk gemoed.

Is dit de Schilderij van Ruiter niet, wiens naam

Zoo loffelijk vermoeit den horen van de Faam ?

Hoe komt dat wezen dan, in ’t bloedige

[verhitten

Zoo gloênde en vreeslijk, hier zoo minzaam

[en verdeelt ?

Zoo is die man van aart. Zoek zijn gedrukte

[Beeld,

Wild gij hem strenger zien, in ’t brein der

Lix. 74. [bange Britten.

De Ruyter zach de dood ten holle kaken in

De dood ontzach dien Held, en hiel het voor

[gewin

Toen hij onwinbaar streê, de nyt bezweek

[van spijt

En riep : ’t is vruchteloos dat ick mijn tanden

[slijt.

De tyt, die vorst en slaaf maakt eenerhande

[stof,

Verbaast ziet maat noch end aan zijn ver-

[diende lof.

Met zulken opperhooft verzekert zich de vloot,

Wiens helden-deucht verduurt de nyt, de tyt,

MP 4630. [de dood.

Op den Zegewagen.

Hier Torst den zetel die wel eer het Puijck

[der Helden

In Hollandts Glorij droeg dien dapperen

[Oorlogs-Godt,
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Die ’s vyandts Moordt-Banier, in hoogmoedt

[nedervelden

En lachte met de Doodt, bij ’t Schricklyck

[noode Lot.

Dit is dien Michael die op Metale Vleuglen,

Vloog in sijn moedicheydt door water en door

[vuur

:

Om door sijn Oorlogs schicht die morgenstrael

[te teuglen

In d’Afgrondt; tot een troost van menich

[nagebuur.

De kille Stroom, doorboort van trotze Oorlogs

[kielen

Die bruijsten niet dan bloet als desen Ruyter

[klom

Op sijn gemoedight Paardt om ’t alles te

[vernielen

Wat tegen ’t vrije Staal stiet Vreedens

[Standert om.

Nu streeft hy hooger aen door ’t langh

[gewenst verkrijgen

Daer ’t Boos onchristen volck den handel

[kneust te swaer

Om op sijn houte Paart in Glory op te stijgen.

Daer zulcke Zuylen zijn, wie beeft daer by

m. 26os. [’t gevaer.

Isaac de Groot.

Slag bij Palermo
, 2 Juni ióyó.

De Statenvloot onder bevel van V.Adm. den Haen met de Spaansehe onder d’Ybarra door de

Franschen verslagen. Den Haen sneuvelde.

Op de Afbeeldinge van den Ed. Manhaften lieere Jan den Haan. Toen Schout bij Nacht,

nu Vice-Admiraal van Hollandt en West=Vrieslandt, onder den Zee=Raet tot Amsterdam.

Dit ’s Hollandts wack’re Haen, die ’t haenerot

[der Britten,

Uyt Gouda, ’t Zee-Kasteel joegh uyt het

[Pekel-veït.

Geen leeuw was moediger in woedende

[Oorlogs-hitte

Als dese een Decius soo Hollandt eischt

[een Helt,

Soo tucht een Catoos vrient, soo recht een

[Aristider.

Dies hout ten trots der nyt sijn Krijgs-lof

Kn. W819. [Stant voor yder.

O. J. COOPMAN.

Pieter Middellant.

Kapitein lóóp. 2e en je Engelsche oorlog. Verdronk Palermo 2 Juni 16/6.

Opschrift op zijn grafbord te Gouda.

De Middellandsche Zee was ’t graf van Na, dikmael doorgestreên Hem ’t schip begaf

[Middelland, [door Brant.
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Slag bij Oeland. // Juni 1676.

Naar de Oostzee werd
,

evenals in 1675, een vloot gezonden om Denemarken en Brandenburg

tegen Zweden te helpen. Cor?ielis Tromp werd Deensch Generaal-Admiraal. Den nen Juni had de

slag bij Oeland plaats tegen Admiraal Creutz. De nederlaag der Zweden was zoo zwaar
,
dat de vloot

niets meer koti uitrichten. Creutz sneuvelde.

Op ’t verwoeste van de Zweedsche Vlood.

Verdubbeld Rondeel.

Schrei vry, o Zweed, geveinst gelyk de

[Krokodillen,

Nu dat uw scheepsvloot raakt zo deerlyk

[op den hond.

Uw Admiraal slaat om, de rest die pakt

[zyn spillen,

En vlucht voor Tromps onthaal van kogel,

[kruit, en lont.

O Bitter eedgespan ! o gruwlyk drieverbond !

Om Holland onverhoets den pook door ’t

[hart te drillen.

Dat is uw loon nu voor die goddelooze vond.

Schrei nu, o Zweed, geveinst gelyk de

[krokodillen.

Pas als een vaar zyn kind, ’t geen hy niet

[weet te stillen,

Zo geeselt u Heer Tromp niet verre van

[de Zond.

Hebt gy niet wakker wat gekregen voor

[uw billen,

Nu uwe scheepsvloot raakt zo deerlyk op

[den hond ?

Uw Onder Admiraal, die noch kloekmoedig

[stond,

Raakt door een Brander voort. Voorts die

[niet staan en willen

Die blyven of gevaên, op strand, of in de grond,

Uw Admiraal slaat om, de rest die pakt

[zyn spillen.

In ’t kort, uw vloot, daar gy den Deen dan

[meê woud villen,

En op woud vreeten als een brootje van

[een pond,

Stond nu van verre alree te beven en te lillen,

En vlucht voor Tromps onthaal van kogel,

[kruit, en lont.

Dat’s eerst de rechte loon voor uwe pekelzond,

Gy, die ons Neerland dacht door Frankryks

[zwaard te schillen

:

Nu zien wy ons hersteld, en u zo zwaar

[gewond

:

d’Onnoosslen zien met vreugd hun snoo

l . 333. [verraders killen.

W. v. Foquenbroch.

Gevecht bij Tabago
, 3 Maart 1677.

Den 16. Maart 1676 vertrok een eskader van 7 schepen
, J jachten en een jluit onder Jakob Binckes

naar West-Indië. Na eenige kleine wapenfeiten nam hij Tabago weer in bezit. Den 22. Febr. 1677

werd hij door de Franschen onder d'Estrées aangevallen. Den J. Maart had een hevig gevechtplaats,

waarin aan beide zijden zware verliezen werden geleden. De Franschen noemden zich overwinnaars

maar Binckes behield het eiland.

33
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Gevecht bij Tabago.

Geen wreeder Moort-gevegt heeft Mavors (Byna) al wat sig hier onthiel had neer gevelt.

[ooyt bestaen Daer sag, m’ een Scipio, en gins een Ayax
Als aen Tabago in ’t gesigt van d’Indiaen; [leven,

Het Lely-Ryck dat scheen te zijn vol jonge Daer sag men helden woen, en ginder

[leeuwen [helden sneven.

Toen ons den vyant quam met roepen, en Daer sag men Schip aen Schip sigh enteren,

[met schreeuwen

Bespringen : Maer ’t geweldt ontset geen

[vroom gemoet,

en slaen,

Daer sag men Schip aen Schip verbranden,

[en vergaen,

En baert noyt bange vrees omtrent Soldate Daer sag men ’t wreede stael tot in de

[bloet

:

Dit bleeck (maer wel te regt) aen onse

[Batavieren,

Die nooyt vermoeyt sijn om het lof van

[Lauwerieren

Te vlegten om haer hooft. Want hoe de

[herten dringen,

En hoe het kokent bloet komt uyt sijn

[vaten springen.

Daer sag men niet alleen hoe dat men vegt

[op Zeê,

Maer wat dat Agamem voor deftig Troyendeê.

[vyant schoot Daer sag men hoe een Storm wert van de

Met ’t Donderent-geschut, ten offer van [wal geslagen

[de doodt, En hoe men na de kunst sijn vyant kan

Hoe dat aen d’ and’re kant meer antwoort

[wiert gegeven.

Soo dat niet weynig van haer Adel is

[verjagen.

Daer sag men hoe men voor sijn vryheyt

[vechten moet,

[gebleven. En wat men in het velt of in het Leger doet.

Neptunis stack verbaest het hooft uyt

[d’Oceaen,

Verwondert zijnde wat ’er op de golven

[wiert gedaen

Maer nam sijn af-scheyt toen hy sag hoe

[yder woeden

:

Vermidts Hy tot sijn rijck geen scha of

[leet vermoeden,

Daer sag m’ een dubb’le krijg byna in een

[gedrongen,

Gelijck een woedent beest dat met verwoede

[sprongen

Geen vlees ontsiet. Soo waer hier vegt de

[Tweedragt meê:

’t Greep alles aen, en liet geen degen in

[de scheê.

Want menschen vlees, dat was wat leckers De kragt van ’t brandend Kruyt, ’t gewelt

[voor sijn aes,

Die, afgeregt op buyt, in ’t midden van

[’t geraes

[van d’ ysere ballen

En gaf geen vryigheit aen Zee, aen bosch

[noch wallen.

Haer buyck versaden, en een goede maeltijt De kogels gierden als een raven door de lught,

[deden, Doch hoe het ging of niet, de vyand koos

Terwijl den oever met het overschot der leden

Besaeyt wiert: ende brant door ’t lustig

[krijghsgewelt

[de vlugt,

En liet het Fort ontset, dat met de

[Prince-vlagge
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Noch pronckten als een Bruyt met Paerlen,

[en met Bagge

:

Hier op quam ’t Zee-gevegt met d’ Avond

[aen sijn rust,

Soo dat het heetste vuur van gramschap

[scheen geblust.

Maer daeghs daer aen begon ’t geschut aen

[Strant te rasen

Soo fel als ooyt, en niet als vuur, en vlam

[te blasen.

Hier op soo nam de Franck sijn af-scheyt

[van de Zee,

En toonden Vlag, noch Geus, en koos de

[Ruime Zee,

Alleen door noot geprest, met half

[ontredde schepen,

Terwijl ’er twee van haer, onmoogelijck

[mee te slepen

Met regt aen ons verbleef : waer tegen sy met al

Geen buyt genoten als maer schade, en ongeval.

Leeft lang dan die soo wijs het Prince

[volck regeerde,

En ’t woedend Lely-volk van uwe Wallen

[keerde

:

Leef lang dan die soo wijs het alles heeft

[beleyt

Dat dien u heeft gesogt door dwang weer

Kn. 11499. [is gescheyt.

Bulderen.

Gedenkpenning, vereerd aan Pieter Goudschalch. 20 Juli 1677. v. L lil. 225.



2ÓO 1677. PIETER goudschalck.

Pieter Goudschalck.

Schipper van een koopvaarder
,
sloeg in 1677 het Kanaal een aa?ival van 7 Fransche schepen af.

Medaille, Door de Heeren Reders, van ’t Schip Livorno, geschonken aan hun Kapitein

Pieter Goudschalk, voor zyne dapperheid en trouwe, getoond voor ’t Kanaal, onder

zeven Fransche Oorlog-schepen, den 20 July 1677.

De Deugd, de Trouw en dapperheid,

In Goudschalk, sloeg met ’t Schip Livorne,

’t Geweld, de roof-lust, zugt tot stryd,

Drie plagen, die hem quamen tornen,

Om ’t dierbevoolen schatryk Schip,

Ten proy naar ’s Rovers nest te stuuren:

Maar Goudschalk strekte hier een klip,

Wiens moet kon ’t zee-geweld verduuren,

En quam ’t doorkoegeld Schip vertoonen,

Daar dankb’re Reders, hem dus loonen,

ANDERS.

Mannenmoet geeft roem, en luister,

Laffe Bloodaards zijn tot smaat,

Trouwloosheden minnen ’t duister,

Goudschalk praald met Goud-Cieraad,

Reders reeden dan met reden.

Als men zoo een ’t Schip vertrouwd,

Zulke quyten eer, en eeden,

Reders danken die met Goud

;

Snorkers moogen ’t zyl wel stryken,

’t Goud zal Goudschalks trouw doen blyken.

’t Volgende wierd ’er op gesneden : anderen

ten voorbeeld.

De Dankbaarheyd loont Dappre daden,

Dit Goud meld Goutschalcks mannen moed.

Een schelm laat zich door Goud verraden.

Een deugdsaam Held spild eer zyn bloed

Eer hy zyn Schip ten prooy laat sleepen,

Zoo stryd een Held voor dankbaar Volk.

Zoo reed den Koopman veylig Schepen.

Zoo dringt men door een solfer-wolk

Na ’t Kolchos, daar men ’t Goud moet halen

Waar Goutschalck mee zal zege pralen.

ui. 806. Vaar zoo voort.

D. SCHELTE.

Gedenkpenning op den vrede van Nijmegen, v. L. ///. 248.



AANTEEKENINGEN.

De cijfers verwijzen naar de bladzijden, de kolommen zijn door a en b aangeduid.

2 a 6.

2 a 15.

2 a 16.

2 b 15.

3 b 7,

3 b ir

3 b 16,

4 a 7.

4 b 17

4 b 18

4 b 32,

4 b 35.

5 a 2.

5 a i7-

5 b 3'

7 a 25.

7 b 10.

7 b 18,

8 a xo.

8 b 23,

ontfeylen .... onveilig maken,

boek en vleugels — het wapen van

Venetië, een gevleugelde leeuw, die een

boek vasthoudt.

vlimmen — vlijmend zwaard (?).

snuiten — scheeps-snebben.

Agar — Hagar, stammoeder der Ara-

bieren.

Marcello — Vlootvoogd der Venetianen.

Augustus neef — zoon van Augustus’

zuster Octavia. Hij stierf als jongeling

en werd met praal begraven.

Hasselaren — Hulft’s moeder was een

Hasselaar.

hemelbank — schepenbank,

steenhuys — stadhuis,

werltstraat Anian — Reeds in de helft

der 16e eeuw (dus lang voor de ontdek-

king der Bering straat) werd aldus ge-

noemd de vermoede afscheiding tusschen

Azië en Amerika.

gootlinghstuk — goteling, kanon,

grimmelt — krielt, wemelt.

Barser — Pers.

Pip’li — Pipilipatam, aan de kust van

Koromandel. (Bimliapatam ?)

groom — grom, ingewand van visch.

Perseus — zoon van Zeus, redder der

geketende Andromeda.

Mander — Carel van Mander (III), die

zich in Denemarken vestigde,

arremade — armada, vloot.

Wrangel — Gustaaf Wrangel, zweedsch

vice-admiraal.

Sa a 14,

Sa a 26.

Sa a 37.

8a b 3,

ga b 23

xi a 7.

12 b 36,

13 a l 3 -

13 a 14.

13 b 9.

14 a 36.

14 b 33.

18 b 30.

19 a 18.

van Nes — Aert Janssen van Nes,

kapitein van de Rotterdam.

Bruyn Zweert — Adr. Bruinsveld sneu-

velde.

de Pellicaen — Zweedsch schip, door

Aert van Nes tot zinken gebracht,

met u drien — aanval op van Nes.

Sleutel van de Sond — De gezant der

Staten in Zweden beantwoordde de

bedreiging van de Sont te zullen sluiten

met de waarschuwing dat de houten

sleutels, om de straat te ontsluiten, te

Amsterdam lagen.

Beer — Zweden,

geharst — geroosterd.

Gedachtenis — zooals het gebruik der

hoofdletters aanduidt, is dit vers een

tijddicht.

Peleus zoon — Achilles.

Mavors — Mars.

Tethis — moeder der Oceaniden.

Kareis strand — Slag bij Duins, 1639.

Decien — Decius Mus, die zich in 340

in den slag bij den Vesuvius opofferde,

men prest hier niet — In Engeland

werden bij gebrek aan scheepsvolk

mannen met den sterken arm naar boord

gebracht om als matroos of zeesoldaat

te dienen. In Holland was men er

trotsch op dat hier zoo iets onbekend

was. In Engeland ontbrak het niet aan

personen, die deze menschenjacht af-

keurden. In Pepys’s Diary leest men

b.v. op i Juli 1666:
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To see poor, patiënt, labouring men
and housekeepers, leaving poor wives

and families, taken up on a sudden

by strangers, was very hard, and that

without press-money, but forced against

all law to be gone. It is a great tyranny.

In Augustus vertelt hij dat men wel

vrouwen maar geen mannen op straat

ziet, omdat deze te bang zijn geprest

te worden

!

20 a 2. Frederik — Frederik III, koning van

Denemarken.

20 b 9. Pichler — Kolonel der Staatsche hulp-

troepen.

22 b 31. Wrangel — Zweedsch vice-admiraal.

23 a 8. Gustaaf— Karei X Gustaafvan Zweden.

23 a 38. geblader — gebulk, geblaat.

23 b 26. Sulsbach — bevelhebber der Zweden

op Funen.

23 b 37. Beer — Zweden.

25 a 8. Zeewolf — Engeland.

23 a 10. stinkenden rozenhandel — onderhan-

delingen met Engeland, dat zich in het

geschil mengde. De roos kwam in het

Engelsche wapen voor.

27 a 14. schele Teems— dwars kijkend Engeland.

28 b 14. eunj’re — doortrapt, slim.

30 b 41. d’Inklusy of d’Exklusy — zinspeling op

de in 1654 geteekende akte van seclusie.

36 a 32. Cocksin — Coxinga, die Formosa ver-

overde.

37 a 4. Goedereys-Wensch — Dit gedicht kan

ook over twee kolommen worden gelezen.

37 a 25. calom en wolck — Exod. XIII, 21.

39 a 35. lange staart — geliefkoosde toenmalige

afbeelding van Cromwell. Zie Dl. I 157.

40 a 34. tempeldeur van Janus — de deur van

den tempel van Janus stond open in

tijden van oorlog.

40 b 22. Abissijn, gebrandmerkt van de Kreeft—
Abessinie, onder den Kreefts-keerkring.

40 b 36. Jork — Hertog van York, Engelsch

admiraal.

41 a 4. Britze Roos — roos in het Britsche

wapen.

a 26. daer de Son te wedde gaet — naar de

drenkplaats gaat
; hier het Westen, waar

de zon in de zee ondergaat,

b 26. Prudenter — Zinspreuk van Govert van

Slingelandt.

a 5. Mavors — Mars.

a 23. Thetis vack — zee.

a 25. gaerde — geerd, touw van de piek eens

gaffels.

a 38. na te peuren — bestoken,

a 3. Ta ran tan tan ta ra — een oud En-

gelsch jachtlied, dat in den tijd van

Karei II nog zeer geliefkoosd was en

b. v. toegepast werd op een gedicht over

de twee bijzitten van den Koning, Nell

Gwynn en Louise de Quérouaille.

a 28. Aristarch — rechter,

b 42. Styx — stroom in de onderwereld,

a 37. vinnen — brokken,

a 34. Andromeda — Koningsdochter, ten prooi

van een monster aan een rots geketend,

b 5. Perseus— held die Andromeda bevrijdde,

b 37. Snack — snik.

a 27. treyl — tuig.

b sincere & vere — Zinspreuk van Volcker

van Oosterwijck.

a 3. Steert— scheldnaam voor de Engelschen.

b 11. Gradivus — Mars.

b 20. Lachesis — Een der drie schikgodin-

nen. Zij wees het noodlot aan.

a 7. Robbert — Prins Robert.

a 11. Doggen — Engelschen.

a 17. Gyreon — Geryon, een driehoofdig

monster.

a 37. Torquatus — Manlius Torquatus, Ro-

meinsche held.

a 37. Codes — Horatius Codes, Romeinsche

held.

a 14 Mavors — Mars.

a 30. Prosopopoea — Persoonsverbeelding,

b 4. Zeewoonst vader — vader der zee-

woonstee (admiraliteit),

a 31. vermytren — door de myten worden

geknaagd.

b 22. Almenum — dorp in Friesland.

41

42

43

43

43

44

45

45

45

46

49

49

5°

5i

5 2

53

53

53

54

54

54

5 6

5 6

57

57

60

61

62
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64 b 15. staartman — Engelschman

65 a 10. guilen — lafaards.

66 b 12. vonnis — sommigen werden doodge-

schoten, anderen verbannen of gevangen

gezet.

68 b 30. artykel-brief — ordonnantie, inhoudende

krijgswetten van het zeewezen Bij het

naderen van den oorlog was b v in

Aug. 1664 door de Staten een nieuwe

artikelbrief uitgevaardigd.

69 a 7. Fiscael — Officieele aanklager bij de

vloot. Hier was fiscaal Mr. Jan van

Wouw, die, volgens een brief van Johan

de Witt dd. 15 Juni 1665, „mede uut

de vloote geloopen is.”

69 b 10. Nagelboom — Schip van 52 stukken,

door de Engelschen veroverd. Het werd

in den vierdaagschen zeeslag heroverd

en naar Texel teruggebracht.

69 b 11. Carolus Quintus— Schip van 54 stukken,

door de Engelschen veroverd. Het werd

in 1667 bij Chattam hernomen en ver-

brand.

70 a 2. Heldinnen — Naar aanleiding van deze

uitbarsting van volkswoede schreef Joh.

de Witt den 17 Juni 1665 aan N. Vivien

te hopen

:

„dat over de gepleechde insolentie

exemplaere straffe zal werden gedecre-

teerd, zijnde van de alderhoochste ende

dangereuste consequentie, dat het graeuw

toegelaeten soude werden naer haere

blinde passie sententie te wysen ende

die de facto te executeeren.”

Was het een voorgevoel van hetgeen

den grooten staatsman te wachten stond ?

70 a 14. Doris — zeegodin, moeder der Nereïden.

70 b 17. luyen — luieren.

70 b 22. dus weldig vatten vint gerechte straf en

prijs — goede straf en lof vinden zoo

geweldig vat.

72 b 17. Vollenhove — zie blz. 159.

73 a 39. acht en tachtig — 1588, onoverwinne-

lijke Vioot.

73

b 14. zwalper — golf.

73 b 16. galper — praler.

73 b 17. Askuë — v. Adm. George Ayscue.

74 a 25. Withal — Whitehall, paleis te Londen.

74 b 8. bekkeneel — Cromwells lijk werd op-

gegraven en aan de galg gehangen.

75 b 12. staartman — Engelschman.

75 b 22. verkoopt aan Kristen Kristen — De

Engelschen werden beschuldigd christen-

gevangenen als slaven te hebben verkocht.

76 b 2. pressen — zie aant. bij 19 a 18.

77 b 8. Thetis groenen schoot — de zee.

78 b 6. James — Hertog van York.

78 b 22. Fredrik — Koning van Denemarken

en Noorwegen.

79 a 24 Smyrnes oogst — Smyrna vloot.

80 a 15. sadelose rop — onverzadelijke maag

80 a 25. hertvang — flauwte.

80 a 26. parlesiant — praat, snapt.

81 a 27 roofgespens — roof- spook.

81

b 3. Malgom - Malaga.

81

b 21. ange — enge.

81 b 33. Withall — Whitehall, waar Karei I

onthoofd werd.

82 a 22. woeg — woog.

82

a 25 Yorck — Hertog van York.

82

b 4 op te rocken — op te winden.

82 b 10. pressing — zie aant. bij 19 a 18.

83 a 25. Kurtiën — Curtius. Heldhaftig Ro-

meinsch jongeling, die te paard in een

afgrond sprong

83

a 26. Mutiën — Mucius Scaevola, Romeinsche

held.

83

a 30. Kamillus — Camillus, Romeinsch veld-

heer.

83

b 28. Kato — Cato, Romeinsch veldheer,

staatsman en schrijver.

83 b 30 Katilina — Catilina. Romeinsch samen-

zweerder.

85 b 20 oest — oogst.

86 b 22. sint feiten — duivel.

87 a 23. reding menners — reeders

87 b 6. de beelden om kijken — In 1664 was

in Engeland de muntslag veranderd. Op
de nieuwe munt is de kop van Karei II

in tegenovergestelde richting geplaatst.
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87 b 28. staartman — Engelschman.

89

a 4. Askuë — George Ayscue.

89

a 11. berkemeier — wijnglas.

89 a 12. Silenus — wijngod.

89 a 23. Robrecht — Prins Robert, die 13 Juni de

Engelsche vloot te hulp kwam.

89 b 2. Tromp .... verandert — Tromp werd

meermalen gedwongen op een ander

schip zijn vlag te hijschen.

89 b 28. waterroos — de roos in het wapen van

Engeland.

90 a 11. Kolchos — Colchis. Landschap in Klein-

Azië, van waar Jason en de Argonau-

ten het gulden vlies weg haalden.

90

a 32. Perseus — De redder van Andromeda en

overwinnaar van Medusa.

90 a 35. Pegasus — Gevleugeld paard.

90 b 23. Falaer — Phalaris, wreede tyran van

Agrigentum.

91 a 24. Berklaien — Sir William Berkeley, sneu-

velde in den 4d. zeeslag.

91 b 26. Rodomont — grootsprekerij.

92 a 8. gepreste — zie aant. bij 19 a 18.

92

a 34. geschuimt van schelmen — gezuiverd

van schelmen, door de terechtstel-

lingen.

92 b 11. Alcides — Herkules.

92 b 15. ty’ng — tijding.

92 b 27. verlost — zie aant. bij 75 b 22.

93 a 33. Frederik — Koning van Denemarken.

94 a 3. Aan den Heer M. de Ruyter — De

gedichten van Joan Blasius, (blz. 94,

95 en 99) behooren bij de penningen.

De Heer van Kerkwijk, directeur van

het Kon. Penningkabinet, die ze onlangs

ontdekte, was zoo vriendelijk afschriften

te verstrekken.

95 a 15. Hollandia — Tromp’s schip.

95 a 19. Cimon — Kleinzoon van Miltiades, be-

roemd vlootvoogd. Versloeg de Perzen.

96 a 17. roseblaan — Roos in het wapen van

Engeland.

96 b 5. York — Hertog van York. Britsche

Turk: zie aant. bij 75 b 22.

97 b 4. Kristeturkx — zie aant. bij 75 b 22.

97

99

99

100

100

101

102

102

102

104

10 5

io 5

105

io 5

107

108

108

108

108

1 12

1 1

2

”5

b 8. Bajazet — Sultan Bajazet. Overwinnaar

der Serviërs.

a 11. lawre-wrong — lauwerkrans,

a 14. schaaw — schaduw,

a 8. gepreste — zie aant. bij 19 a 18.

a i6. Voorland — zuidoosthoek van Enge-

land, waar de 4d zeeslag geleverd werd.

b 20. graauw van den Briel — zie blz. 71.

a 32. Curtius — zie aant. bij 83 a 25.

a 34. Titus — Titus Livius, Romeinsch ge-

schiedschrijver.

b 13. Loevesteynen — Aldaar werd de ge-

vangen Ayscue opgesloten,

b 36. Speek — Spanjaard,

a 9. same — drukfout (?) voor fame (faam),

a 10. Ascq — George Ayscue.

a 23. Pattoon — drukfout (?) voor patroon

(voorbeeld'l.

a 32. prest — zie aant. bij 19 a 18.

a 21. victory-branden —
The Court gave out that it was a victory,

and appointed public thanks givings for

it, they seemed not unwilling, for a little

national boast and glory, to incur the

imputation both of mocking God and

lying unto men.

(Bishop Burnet’s History of his own

times.)

a 3. bijtrouwen — werkelijk,

b 7. Withal — Koninklijk paleis te Londen,

b ii. Albartus — Aartshertog Albertus.

- —
. Slag bij Schooneveld — Een merk-

waardig gedicht op dezen zeeslag is te

vinden CXXI. 13, veel te langdradig

evenwel om hier te worden opgeno-

men.

a 18. pest — deze ziekte had te Amsterdam

hevig gewoed.

a 27. Belthasar— Belsazar, koning van Babel.

Dan. V. 1.

a 2 Brand der koopvaardijvloot — Dit feit,

hier te lande als een zuivere rooftocht

beschouwd, werd in Engeland in meer-

dere gedichten opgehemeld. Een dichter

zingt o. a.
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Old Rome neere did ought worth adoyt,

Compar’d with Holmes’s brave exploit

With a thump, etc.

The tale of ten years’ war for Hellen

Homer had never thought worth telling

Had he but heard of Uly and Schelling.

With a thump, etc.

Een ander gedicht verheerlijkt het

verbranden van „the rich town of

Brandaris (Brandaris, de vuurtoren van

Terschelling!) en roemt van de zeelui:

Their cabbins are like gold-smith shops,

God send us many such like crops.

Now, Hogan Mogan, curse your fates,

For now we shall make you distressed

States.

(Hogan Mogans, een spotnaam der

Hollanders, verbastering van Hunne

Hoogmogenden).

(C. H. Firth. Naval Songs and Ballads.)

1
1 5 a 34. Schieringhs hals — ondiepte bezuiden

Vlieland.

116 b 37. seck — zoete Spaansche wijn.

117 b 26. pressen — zie aant. bij 19 a 18.

X19 a 2. Icarus — zoon van Daedalos, vloog

met zijn vleugels te dicht bij de zon

en viel dientengevolge.

119 a 3. Phaëton — Zoon van Helios, was niet

bij machte den zonnewagen te bestie-

ren. Door Zeus omlaag gesmeten.

122 a 36. Tuerkeldam — Durgerdam.

123 a 14. Back — Voorste bovendek, voor den

fokkemast.

123 a 28. Ons Tromp — De ontslagen Cornelis

Tromp was bij het scheepsvolk zeer

gezien.

124 a 18. VanderBurgh — S. b. n. Jan Gideonsz.

Verburgh.

124

b 13. Hollandia — Schip van S. b. n. W. van

der Zaan.

124 b 24. Blauwe vlag — Sein tot ankerlichten.

125 a 27. Gravezand — plaats aan de Theems.

125

a 25. Mijn vloot die kwam ten anker voor

Holhaven —
How triumphantly their whole fleet lay

within the very mouth of the Thames,

all from the North Fore-land, Margate,

even to the buoy of the Nore, a dreadful

spectacle as ever Englishman saw, and

a dishonour never to be wiped off!

(John Evelyn’s Diary.)

125 b 6. tegen dank en ordre van de Hoofden —
Het gedrag van het Nederlandsche

scheepsvolk verwekte verwondering bij

den vijand, die zich ten volle bewust

was van eigen tekortkomingen

:

It seems very remarkable to me, and

of great honour to the Dutch that

those of them that did go on shore

to Gillingham, though they went in

fear for their lives, and were some of

them killed; and, notwithstanding their

provocation at Schelling (brand van

Terschelling), yet killed none of our

people, nor plundered their houses, but

did take some things of easy carriage,

and left the rest, and not a house

burned; and, which is to our eternal

disgrace, that what my Lord Douglas’s

men, who came after them, found there,

they plundered and took all away;

and the watermen that carried us did

further teil us, that our own soldiers

are far more terrible to those people

of the country-towns than the Dutch

themselves.

(Pepys’s Diary. 30 Juni 1667.)

125 b 15. Jernesse — Sheerness.

125 b 25. Dolman — Kornel Thomas Dolman,

generaal der landmilitie en zeesoldaten.

126 b 16. Karei Quint — Carolus Quintus, het

schip in 1665 bij Lowestofï op de Ne-

derlanders veroverd.

126

b 40. Met goed’ Buit gelaan — Dit mede-

sleepen van buit vond de dichter niets

buitengewoons. In Engeland blijkt men

het zeemanschap der gewoonlijk gemin-

34
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achte Dutchmen te hebben bewonderd

:

They did carry her (the Royal Charles)

down at a time, both for tides and

wind, when the best pilot in Chatham

would not have undertaken it, they

heeling her on one side to make her

draw little water, and so carried her

away safe.

(Pepys’s Diary. 22 Juni 1667.)

127 a 53. De Ridderschap van Holland, het schip

van V. A. de Liefde.

128 a 24. Noesby — Schip onder Cromwell

gebouwd en genoemd naar den veld-

slag, waarin Koning Karei I werd ver-

slagen. Het diende later o. a. om in

1660 Karei II van Scheveningen af te

halen en werd herdoopt in Royal

Charles.

128 b 27. Antiochus — Antiochus IV Epiphanes

Koning van Syrië, 175 — 163 v. J. C.

128 b 29. Popilius — Romeinsch gezant, die

Antiochus dwong het veroverde Egypte

te ontruimen.

128 b 38. By ons 't gebied — Zie blz. 72.

129 a 25. Opgeworpe zeegodt Jork — Hertog

York, broeder van Karei II, die zich

heerscher der zee noemde.

129 a 35. paisrol in Breda — vredesonderhan-

delingen te Breda, die niet vorderden.

129 a 36. Leycester — Robert Dudley, Graaf

van Leycester, wiens gedragingen in

Nederland (1585) nog levendig in her-

innering stonden.

129 b 19. het Sparen — de Haarlemmers die

bij Damiate den ketting doorzeilden.

129 b 24. Maro — Virgilius.

129 b 30. Withal — Paleis te Londen.

129 b 37. Schellings brant — brandstichting op

Terschelling.

131a 3. Faëton — Zie aant. bij 119 a 3.

13 1 a 29. Penes enz. Zie blz. 72.

132 a 23. verraêr — verrader. Laurens Heems-

kerk, die de Eogelschen naar Ter-

schelling bracht.

132 b 16. Zeen’wen — zenuwen.

132 b 30. ’t herdoopte schip — zie aant. bij

128 a 24.

133 b 25. Amalec — Exod. XVII, 12. Klein-

zoon van Ezau. Streed tegen Jozua.

134 a 6. Nesby — zie aant. bij 128 a 24.

134 a 13. den Eyck — O. a. werden door de

Nederlanders verbrand: the Royal

Oake en the Loyal London. Het eerste

genoemd naar den boom, waarin

Karei II zich op den vlucht verscholen

had, was gekomen in plaats van een

gelijknamig schip, dat bij de Scilly-eilan-

den was vergaan, de Loyal London,

voor een gelijknamigen bodem, die in

de lucht was gevlogen.

134 a 21. Tot tweemaal — zie aant. bij 134 a

13. Eerst vloog het schip in de lucht.

Toen verbrandde de stad Londen.

Daarna het 2e schip Londen.

136

a 17. Cancelier — Edward Hyde, Earl of

Clarendon.

136 b 37. Neef Orangien — sijn vlagh — Ook

in den stadhouderloozen tijd heette

de driekleur bij voorkeur prinsevlag.

137 a 6. Ruwijnen — ruinen.

138 a 13. Schilderij — Toen het bekend werd dat

de Koning van Engeland het, als ver-

nederend voor zijn land, opsomde

onder de redenen der oorlogsverkla-

ring, werd het den 13 Mei 1672 door

het gepeupel weggenomen en vernield.

Het portret van den Ruwaard werd

aan den galg gespijkerd.

Een en ander onder de leus:

Oranje boven, de Witt onder,

Die ’t anders meent, dien sla de donder.

147 a 26. Mechaes — Mekka’s.

148 b 28. Willems Barony — Breda.

149 a 25. Vrede van Breda — Volgens een brief

van Johan de Witt, dd. 1 Aug. 1667,

was de Staat dezer Vereenichde Neder-

landen thans „in grooter reputatie ende

in meerder credit als die noch oyt off
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150 a 4.

150 a 19.

iS° a 33-

151 a 22.

151 a 22.

153 b 32.

155 a 28.

157 a 21.

157 a 23.

157 b 4.

161 a 35.

161 a 36.

161 a 38.

161 a 38.

161 a 38.

161 b 14.

161 b 17.

161 b 21.

162 a 2.

162 a 19.

164 b 2.

oyt voorhenen is geweest”. In Enge-

land heerschte geen feestvreugde.

Nobody speaking of the peace with any

content or pleasure, but are silent in

it, as of a thing they are ashamed of.

(Pepy’s Diary. 23 Aug. 1667.)

Leicesterlijke treken — kuiperijen,

zooals Leycester die had toegepast.

Kormantijn — Kustplaats in Afrika,

in 1665 door de Ruyter veroverd,

achterom — benoorden Schotland om,

ten einde in het Kanaal niet in han-

den der Engelschen te vallen.

Beloon — Bellona, Romeinsche krijgs-

godin.

Mavors — Mars.

zoutverband — het groot entrecours

van 1496 (?)

Proeven doet smaken — Zinspreuk van

Denys van Peene.

Bouton — een der Saleyer-eilanden

nabij Celebes.

Joupardon — Fort Rotterdam, Celebes.

sparren — vonkelen.

Singels — Dungeness.

Bevesier — Beachy Head.

Goustart — Start Point.

Lesert — Lizard.

Sorles — Sorlings.

Trijnedad — Trinidad, eiland nabij

Brazilië, ong. 28° bezuiden den exqua-

tor.

Testandi Ghun — Tristan d’Acunha-

eiland.

Bon Sperans — Kaap de Goede Hoop.

Calis — kaalhans.

Oosters — naar de Oostzee.

Salmoneus — zoon van Aeolus. Stichtte

in Elis de stad Salmone. Bootste den

donder na en werd door een bliksem

van Zeus gedood. In Vondel’s drama

Salmoneus rijdt hij over een metalen

brug (in Amsterdamsch dialect= sluis)

en doet deze door zijn wagen brom-

men. Gelijktijdig slingert hij vuur onder

het volk, den bliksem van Zeus na-

bootsend.

166 b 36. Lijd en strijd — Zinspreuk van Gerrit

Leendertsz. Boxhoorn.

167 a 10. combaers — deken.

167 a 14. toppenant — touw om de ra mede

vast te zetten. Hier banden aan den

hoed.

167 a 16. lendenier — riem.

167 a 19. stop — versnaperingen, (suiker, tabak,

jenever enz.) Te Scheveningen heet het

kistje, waarin een en ander wordt

opgeborgen „stoppekistje.”

167 a 22. gebloos — lekkernij (?).

167 b 5. goeden nacht — wanneer de visscher

naar zee gaat wenscht hij de achter-

blijvenden goeden nacht.

168 a 13. op den hael gaen slaen (staen) — gaan

staan om de lijn op te halen.

168 a 16. inbackt — men vischte met bakken.

168 a 20. vleckt — spalkt.

169 a 4. Aanval op de Smyrnavloot — De Hol-

landers, die de oorlogsverklaring en

den aanval een schanddaad noemden,

stonden in hun meening niet alleen.

John Evelyn noemt de klacht over het

niet salueeren van „the Merlin, that

trilling vessel”, „a quarrel slenderly

grounded, and not becoming Christian

neighbours.”

Hij vertelt verder dat Lord Sandwich

„was utterly against this war from the

beginning, abhorred the attacking of

the Smyrnafleet.”

In Juni 1672 klaagt hij zelfs dat de

oorlog was verklaard „for no provo-

cation but that the Hollanders exceeded

us in industry, and in all things but

envy.”

Een ander schrijver laat zich over den

aanval aldus uit:

This was such a breach of faith as

Mahometans would have been ashamed

of, and the unsuccessfulness of it made

it seem as ridiculous as it was base.
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(Bishop Burnet’s History of his own

times.)

Bijzonder merkwaardig is Evelyn’s me-

dedeeling dat een der officieren van het

aanvallende Engelsche escader, de Earl

of Ossory „often expressed to me the

abhorrence he had of that base and

unworthy action which he was put upon,

of engaging the Smyrna fleet in time

of peace, in which though he behaved

himself like a great captain, yet he told

me it was the only blot in his life, and

troubled him exceedingly. Though he

was commanded, and never examined

further when he was so, yet he always

spoke of it with regret and detestation.”

169 a 8. Grafschrift — Dit door tijdgenooten

bewonderde gedicht werd door Bero-

nicius in het Latijn en Grieksch ver-

taald.

169 b 18. een ouden boer — Jan Jacobse van

Nes, bijgenaamd Oude Boer Jaap, com-

mandeerde het schip Klein Hollandia.

Hij sneuvelde, zijn schip werd veroverd

doch zonk. Drie koopvaarders (scha-

pen) gingen hierdoor verloren.

174 a 18. lange ebbe — zie hierover: R. Fruin

Verspr. Geschriften IX, 16 1 en het

gedicht opgenomen onder i673,blz. 217.

176 Gebr. de Witt — Het hier naar aan-

leiding van hun dood bijeengebrachte

is slechts eene bloemlezing uit de ont-

zaglijke hoeveelheid gedichten, toen

door tegen- en voorstanders gemaakt.

Aan deze verzen werd een betrekkelijk

groote plaats afgestaan uit overweging

dat geen Nederlandsch staatsman ooit

de belangen der vloot tot in kleinig-

heden zoo zeer ter harte nam als Johan

de Witt.

De gedichten zijn aldus gerangschikt

:

eerst die der tegenstanders op de ge-

broeders, op Cornelis en op Johan,

daarna die der voorstanders in dezelfde

volgorde.

177 a 6. Loevesteyn — de vesting, waar de Prins

van Oranje zijne weerbarstige tegen-

standers (Jakob de Witt enz.) had laten

opsluiten.

177 b 19. guyten — deugnieten.

177 b 24. cirugijn — Willem Tichelaer, barbier

te Piershill.

179

a 16. Oyevaren-raed — Men zegt dat ver-

schillende personen eenige dagen voor

den moord ooievaars hadden zien heen

en weer vliegen tusschen de Staten-

Kamer, het schavot en de Witt’s woon-

huis.

179 a 19. tyng — tijding.

179 b 11. ontsoeten — ontdoen.

179 b 36. de Groot — Pieter de Groot. Vriend

van Joh. de Witt. Was o.a. gezant in

Zweden en Frankrijk, pensionaris van

Amsterdam en van Rotterdam.

172 b 38. Momba — Montbas, zwager van Pieter

de Groot. Comm. Gen. voor de ruiterij.

Moest voor de Franschen wijken. Werd

beschuldigd van verraad en veroordeeld

tot degradatie en gevangenstraf. Vlucht-

te naar den vijand.

180 b 3. davers — schokken.

18 1 a 23. helbaardier — Corn. de Witt had aan

boord een lijfwacht van hellebaardiers,

die menigeen in de oogen stak.

182 a 36. De Wit gewondt — parodie op het

versje, gevonden in een Amsterdamsch

kerkezakje, bij gelegenheid van het

overlijden van Prins Willem II

:

De Prins is dood

Mijn gaaf vergroot

Geen blijder maer

In tachtig jaer.

182 b 33. Buat — Henry Fleury de Coulant,

Heer van Buat, schoonzoon van den

griffier Musch. Ter dood veroordeeld

wegens geheime onderhandelingen met

Engeland.

182 b 35. van der Horst — Lid der Rotter-
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damsche Regeering, betrokken bij de

zaak Buat. Redde zich door de vlucht.

182 b 35. Kievit — Johan Kievit, lid van Ge-

committeerde Raden, zwager van Corn.

Tromp. Betrokken bij de zaak Buat.

Redde zich door de vlucht.

185 a 3. Nozing — medelijden.

187 a 9. Tijdvers op het jaar 1672.

187 b 31. De wapenborden boven het graf der

de Witten werden vernield.

195 b 13. Duïl — Gajus Duilius. Romeinsch

veldheer. Versloeg de Karthaagsche

vloot bij Mylae (260 v. J. C.) waarbij

hij enterbruggen gebruikte.

1 95 b 39 Hirkanië — Landschap aan de Z. O.

kust der Kaspische Zee, met groote

bosschen vol wilde dieren.

119 b 19. Leeuw — het schip van Corn. Tromp

heette „de Goude Leeuw”.

202 b 15. sek-kroes — zie aant. bij 116. b. 37.

203 b 13. Achan — dief. Jozua VII: 1.

203 b 16. Ik tracht Veerder — Zinspreuk van

Cornelia van der Veer.

207 b 6. Pirrhus — Pyrrhus, koning van Epirus

bekend door zijne oorlogen tegen Rome.

21 1 b 17. Backer — Pieter Bakker, van Enk-

huizen, Commandant van „de Jupiter”.

212 b 5. Nog in de 19de eeuw werd dit gedicht

in liedboeken opgenomen.

214 b 7. Kingsael — Kinsale, Zuidkust van

Ierland.

218 b 8. Adieu en Willecom — Het heette dat

Cornelis Tromp tegenover zijn tem-

peramentvolle vrouw weinig had in te

brengen.

220 a 32. liste — silte (?)

224 a 34. Oliphant — het schip van Isaac Sweers.

225 a 24. Nijt — Werd wegens zijn gedrag in

den slag van 14 Juni 1673 van lafheid

beschuldigd. Blijkbaar ten onrechte.

231 a 19. pry — boos wijf.

231

a 28. Trismagist — Trismegistos. Grieksche

naam van den Egyptischen rnaangod

Thoth. Beschermer der aardsche wetten

en wetenschappen.

232

a 12. Carteel — kwartokshoofd, pijp.

17. paender — broodmand.

18. scherrif-bort — hakbord.

26. taken — stelen.

232 b 8. snyers hel — bergplaats voor overge-

schoten lappen.

10. kordewagen — kruiwagen.

233 a 11. zerbande — sarabande, een soort

dans.

233 b 14. gegroomt — ontweid.

234 b 3. flinken — flinke kerels.

234

b 7. uit de kinken — maak je weg.

234 b 21. Roomsche afgoderyen — Hendrik

Fagel bewoonde in den Haag een huis

in het Noordeinde, vroeger „tot Jonker

Niburg”. Aldaar waren heimelijke

samenkomsten geweest van Roomsch-

Katholieken tot het houden van Gods-

dienstoefeningen (Archief van Nederl.

Kerkgeschiedenis, Dl. V. den Haag,

1895, tdz - 106.

234 a 10. kromme zink — soort blaasinstrument.

236 b 12. Nieuw Liedt — Een gedicht vol toe-

spelingen. De verhouding tusschen de

Ruyter en zijn V.-Adm. Jan den Haen

liet veel te wenschen over. Deze han-

delde in strijd met de bevelen (rebellen),

naar men beweerde om handel te drij-

ven met „koopmanschap”, die hij bij

zich had.

Het schip Essen, Kapt. Schey, werd

8 Jan. bij Stromboli lek geschoten, ten

gevolge waarvan het zonk. De Spiegel

werd gecommandeerd door Nicolaas

Verschoor, die bij Stromboli sneuvelde.

Hij werd opgevolgd door Schey.

236

a 13. Kitte-breur — kroeglooper.

236 b 25. Venus-diers — lichtekooien.

237 a 3. sage-lille — zingenot (?)

237 b 27. Trinakrië — Sicilië.

238 a 2. Tyfoeus — Werd door Zeus verplet-

terd en onder den Etna begraven.

238

a 21. Scylle — Skylla. Zeemonster. Personi-

ficatie van den maalstroom tusschen

Italië en Sicilië.
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24i b 35. Bucephal — Bucephalus, strijdros van

Alexander den Groote.

243 a 6. achy — (atjar?) 'scherp vocht.

248 a 4. gantelets — strijdhandschoenen.

248 b 26. Gott — Zweed (verg. Gotland).

2 55 a *3- Gouda — Jan den Haen’s schip in den

slag bij Solebay.

255 b 14. Aristides — Atheensch admiraal en

archont, bijgenaamd de rechtvaardige,

257 b 26. bagge — ring.

259 b 12. Kolchos — Het land waar het gulden

vlies werd bewaakt, dat door de Argo-

nauten werd bemachtigd.

Gedenkpenning op den vrede van Nijmegen, v. L. lil 248.














